
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

03/06 - 2020 
RELATÓRIO:  

03/26/11/2020 

 

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 
 

REPASSADOR Nº  
 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO  

 

VALOR DA PARCELA   

 

          R$  31.657,50  
 

PARCELA  
Nº  

03 

REPASSE EM:  

 

04/11/2020 

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
G3371108231411261 
11/11/2020 08:27:36

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

14/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

04/11/2020 1489 99015 870 Transferência recebida 551.489.000.511.768 31.657,50 C

04/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA

04/11/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 550.126.000.059.219 3.871,34 D

04/11 0126 59219-6 THIAGO GUEDES

04/11/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 552.307.000.203.785 3.871,34 D

04/11 2307 203785-8 MARISTELA I KO

04/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.401 3.871,34 D

104 0464 01381453007 DEISE PADOAN DE Q

04/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.402 3.871,34 D

085 0101 08076204917 IAGO BRUNO GONCAL

04/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.403 2.657,30 D

104 3569 04853677933 ROGIANE GORDIM DE

04/11/2020 0000 13105 375 Impostos 110.404 1.273,60 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO

04/11/2020 0000 13105 196 INSS Arrecadação 110.405 2.343,74 D

GPS- Ident.: 8825233000135 - 10/2020

04/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.091.200.274.157 10,45 D

Cobrança referente 04/11/2020

04/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.091.200.274.158 10,45 D

Cobrança referente 04/11/2020

04/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.091.200.274.159 10,45 D 9.866,15 C

Cobrança referente 04/11/2020

09/11/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 550.126.000.059.219 977,08 D

09/11 0126 59219-6 THIAGO GUEDES

09/11/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 552.307.000.203.785 977,08 D

09/11 2307 203785-8 MARISTELA I KO

09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 1.367,92 D

104 0464 01381453007 DEISE PADOAN DE Q

09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.902 977,08 D

085 0101 08076204917 IAGO BRUNO GONCAL

09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.903 500,00 D

104 3569 04853677933 ROGIANE GORDIM DE

09/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.141.100.010.092 10,45 D

Cobrança referente 09/11/2020

09/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.141.100.010.093 10,45 D

Cobrança referente 09/11/2020

09/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.141.100.010.094 10,45 D 5.035,64 C

Cobrança referente 09/11/2020
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10/11/2020 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 114,70 C

10/11 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

10/11/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 833.151.202.650.304 52,00 D 5.098,34 C

Cobrança referente 10/11/2020

11/11/2020 5271 05271 144 Transferência enviada 551.489.000.511.768 5.098,34 D

11/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA

11/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00 
Data de Debito de Juros 30/11/2020
IOF * 0,00 
Data de Debito de IOF 01/12/2020

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

 
Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.
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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 08:18:17 do dia 29/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2021.
Código de controle da certidão: CD8B.28A7.057F.B392
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: 200140133749145
Data de emissão: 29/10/2020 08:20:04
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

28/12/2020

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: 29/10/2020 08:21:18
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N° 169481/2020

Requerente:

Data: 29/10/2020

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88339-025

AMA LITORAL SC

RUA SAO PAULO, 470 - ESTADOS

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 29 de outubro de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020169481

Certidão emitida gratuitamente.

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

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 28141477/2020
Expedição: 29/10/2020, às 08:30:33
Validade: 26/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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25/11/2020 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 SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025

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:12/11/2020 a 11/12/2020 

Certificação Número: 2020111202123497191600

Informação obtida em 25/11/2020 13:56:11

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

Voltar Imprimir
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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:

10/2020

04/11/2020

08:41:21

001/00141 01/03/2020)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

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

8.786,22 8.786,22

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

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

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA:

PÁG :GFIP - SEFIP
HORA:

04/11/2020

08:41:21

001/0018.40 (29/03/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA: 10/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

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

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

20

68.119,81

5.449,58

0,00

0,00

0,00

5.449,58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/11/2020até

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

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0001/0006

TOMADOR/OBRA:

858100000544 495801792012 107646050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.51101.25-7 10/08/2020 01
2.086,29 0,00 0,00172,08

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
0,00 166,90

148.26947.27-1 22/01/2018 01
4.628,07 0,00 0,00506,86

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
0,00 370,24

203.36148.54-7 07/02/2019 01
2.880,20 0,00 0,00267,25

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
0,00 230,41

203.89323.61-0 01/06/2020 01
4.690,00 0,00 0,00515,53

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
0,00 375,20

209.46520.12-1 15/04/2020 01
2.670,00 0,00 0,00242,02

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
0,00 213,60

210.51064.11-4 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00515,53

02392IAGO BRUNO GONCALVES
0,00 375,20

127.64723.72-7 01/08/2019 01
2.305,43 0,00 0,00198,27

02515JULIANO AMARAL MATTOS
0,00 184,44

129.80915.72-8 01/08/2017 01
2.148,22 0,00 0,00179,41

02238KARINA DE SOUZA
0,00 171,86

204.72217.31-8 02/07/2018 01
2.128,02 0,00 0,00176,99

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
0,00 170,24

203.55839.48-7 21/01/2019 01
2.046,35 0,00 0,00168,49

02515MARIANA FARINA FATURI
0,00 163,70

123.67581.78-0 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00515,53

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
0,00 375,21

128.76339.69-4 01/08/2017 01
3.614,22 0,00 0,00364,92

02236MAURICIO DOS SANTOS
0,00 289,14

142.15240.72-3 22/01/2018 01
3.614,92 0,00 0,00365,02

02238MONIQUE FERNANDA HESS
0,00 289,19

210.51104.33-7 21/01/2019 01
3.580,56 0,00 0,00360,21

02515RAFAELA COSTA JOSE
0,00 286,44

201.59404.46-5 27/03/2019 01
5.614,64 0,00 0,00644,98

0251605REGINA MORO DAL BEM
0,00 449,17
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0002/0006

TOMADOR/OBRA:

858100000544 495801792012 107646050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

141.75226.72-5 01/09/2020 01
3.000,00 0,00 0,00281,62

02392ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
0,00 240,00

108.75028.45-1 01/02/2015 01
2.083,94 0,00 0,00171,87

05143RUTH MATHIAS ZAGER
0,00 166,72

136.64933.72-8 03/02/2020 01
3.004,56 0,00 0,00282,17

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
0,00 240,36

129.36569.68-2 22/01/2018 01
3.954,39 0,00 0,00412,54

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
0,00 316,36

212.80008.90-5 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00515,53

02392THIAGO GUEDES PIRES
0,00 375,20
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0003/0006

TOMADOR/OBRA:

858100000544 495801792012 107646050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

131.55281.80-3 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02251LUIS FERNANDO MEDEIROS
0,00 0,00

210.53280.13-2 13
1.855,00 0,00 0,00371,00

02239MARIA EDUARDA DOS SANTOS
0,00 0,00

134.58800.93-9 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02237PRISCILA MAGALHAES DE MELO
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
77.766,81 0,00 0,00 8.786,22 5.449,58 0,00
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OVHv1YJF84C0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0004/0006

TOMADOR/OBRA:

858100000544 495801792012 107646050803 882523300013

FGTWsSFcFrK0000-1 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

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

01 20 68.119,81 0,00 68.119,81 0,00

13 3 9.647,00 0,00 9.647,00 0,00

0,0077.766,810,0077.766,8123TOTAIS:
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OVHv1YJF84C0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0005/0006

TOMADOR/OBRA:

858100000544 495801792012 107646050803 882523300013

FGTWsSFcFrK0000-1 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

68.119,81

0,00

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

5.449,58 0,00 0,00 5.449,580,00

74 / 544



OVHv1YJF84C0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 10/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

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

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
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 MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/11/2020
08:41:21
0006/0006

TOMADOR/OBRA:

8.786.22 8.786.22
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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

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

FGTWsSFcFrK0000-1 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

ESTADOS                 

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2.00
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

08:41:21

04/11/2020

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

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

10/2020 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

OVHv1YJF84C0000-9

FGTWsSFcFrK0000-1

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 6.856,82 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 6.856,82

Contribuintes Individuais 1.929,40 0,00 0,00 0,00 1.929,40

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.786,22 0,00 0,00 0,00 8.786,22

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 8.786,22 0,00 0,00 0,00

(*) 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.

8.786,22

     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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CONECTIVIDADE SOCIAL

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

Seu arquivo OVHv1YJF84C00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 08:43:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8C56C456AB15204..

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: 10/2020
NRA: OVHv1YJF84C00009
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 DE ATIVIDADES 

EDUCAÇÃO BALNEÁRO CAMBORIÚ/SC 
 

OUTUBRO/2020 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMA LITORAL - SC 

(Associação de Pais e Amigos do Autista) 
OUTUBRO/2020 
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                                           AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

ATENDIMENTOS AMA LITORAL - SC   
 RELATÓRIO CONVÊNIO EDUCAÇÃO - 2020 

 

ESPECIALIDADE 
 

                                                                 COMPETÊNCIA/2020 

 
 

EDUCADOR 
MUSICAL 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
240 

 
386 253   

 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: OUTUBRO/2020 - PRESENCIAIS: 63 
 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: OUTUBRO/2020 - REMOTO: 190 
 

 
 

PSICOPEDAGOGA 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

190 
 

343 202   

 Total de Atendimentos Psicopedagogia Realizados: OUTUBRO/2020 -PRESENCIAIS: 56 
 Total de Atendimentos Psicopedagogia Realizados: OUTUBRO/2020 - REMOTO: 146 
 

 
 

PROFESSORA 
ARTES 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
171 

 
299 203   

 Total de Atendimentos de Artes Realizados: OUTUBRO/2020 - PRESENCIAIS: 59 
 Total de Atendimentos de Artes Realizados: OUTUBRO/2020 - REMOTO: 144 
 

 
 

EDUCADOR FÍSICO 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
197 

 
414 270   

 Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: SETEMBRO/2020 - PRESENCIAIS: 77 
 Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: SETEMBRO/2020 - REMOTO: 193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA litoral – SC 
OUTUBRO/2020 
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RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO/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: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

06/10/2020 Está realizando atividade a distância em virtude da pandemia. Atividade da 
semana. 

07/10/2020 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 

Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 

e quando usamos). Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. 

Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 

apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a 

criança sinta, cheire diversos aromas. 

Pendente 

13/10/2020  Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); desenvolver 

a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos); 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

20/10/2020  Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 
que usamos?); açúcar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 
 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro 
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dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  
criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está 
sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Pendente. 

27/10/2020 Antônio optou por realizar atividades a distancia em virtude da pandemia. 
Atividade da semana caixa sensorial. 

Pendente. 

Objetivo Geral Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Arthur José Cavalheiro Bartolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 

Mês: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

02/10/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família.  

07/10/2020 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 

Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 

(como e quando usamos). Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. 

Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o 

nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar 

que a criança sinta, cheire diversos aromas. 

Realizada 

09/10/2020 Atividade: Primeira letra do nome 
Objetivos: Identificar e reconhecer a primeira letra do nome. 
Desenvolvimentos: No dia de hoje Arthur realizou a atividade de 
reconhecer a primeira letra do nome, realizando o traçado com o dedo e 
em seguida preenchendo com EVA as linhas da letra do nome. O usuário 
conseguiu manter a atenção na realização da atividade finalizando o 
proposto com motivação. Após realizar a atividade Arthur brincou com  as 
bonecas no atendimento. 
Pendente. 

14/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 

desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 

e quando usamos); 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que 

as crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 
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16/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 

interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 

que usamos?); açucar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 

dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma 

venda na  criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que 

está sentindo, palpando. Descrever os objetos 

Pendente. 

23/10/2020 Atividade; Sequencia Alfabética 

Objetivos: Reconhecer as letras do alfabeto 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos a atividade de encaixe das 

letras do alfabeto, estimulando o reconhecimento das letras e 

estimulando a coordenação motora fina ao encaixar cada letra no seu 

respectivo lugar. Arthur realizou a atividade sem demostrar dificuldade, 

porem em determinados momentos levantou e foi até ao armário para 

pegar a boneca, nesse momento foi preciso auxilio verbal para que 

retornasse à atividade. 

Atendimento Presencial 

30/10/2020 O usuário chegou atrasado para o atendimento de Psicopedagogia. 

Objetivo Geral 

 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 
concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

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

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/01/2020 Aiken está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte 
dos profissionais. 
Online 

08/10/2020 Aiken está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte 
dos profissionais. Atividade da semana confecção do bilboquê. 
Online 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Realizada 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
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mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 
Realizada 

28/10/2020 Aiken, esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

Online 

Objetivo Geral 

 

Auxiliar no processo de alfabetização, reconhecimento do sistema 
alfabético, coordenação motora fina, ampliar permanência na atividade, 
atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento:  03/04/2012 

 Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

13/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 

lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 

nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 

meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 

mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. 

Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando�❤️❤️❤️ 
Pendente. 
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Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 
Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Funcionalidade aos estímulos e atenção compartilhada/Bilboque 
Objetivos: Estimular Anthony na realização das atividades, dando 
funcionalidade aos objetos e estimulando a sua atenção compartilhada. 
Desenvolvimento. No dia de hoje foi realizado o atendimento em conjunto 
com a psicóloga Rafaela, buscamos no dia de hoje dar funcionalidade aos 
objetos ofertados para Anthony, visto que o mesmo vem apresentando 
resistência na realização das atividades enviadas para casa. Durante a 
conduta da atividade o mesmo apresentou interesse na realização da 
atividade demostrando estra contente e com interesse, em algumas 
situações reagiu de maneira carinhosa querendo se aproximar das 
terapeutas e abraçar. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Ampliar atenção compartilhada e sustentada, estimular coordenação 

motora fina, adequar comportamento e dar funcionalidade aos brinquedos 

objetos e atividades ofertadas. 
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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: outubro /2020 

Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 
seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

14/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola ,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
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Pendente. 

27/10/2020 Adriel esta realizando atividade a distancia em virtude da pandemia. Atividade 
da semana vai e vem. 
Online 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais 
e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e 
assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais 
antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 
Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

06/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

13/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver 

a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos); 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os   diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

20/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 

interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 

que usamos?); açúcar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro 
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dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  

criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está 

sentindo, palpando. Descrever os objetos 

Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Nome Próprio 

Objetivos:  Reconhecer as letras que compõem o seu nome e estimular a 

grafia da primeira letra. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Andriel se apresentou nos atendimentos 

mais atento e motivado, conseguindo permanecer sentado e realizando os 

comandos solicitados pela terapeuta .Realizamos nesse dia a atividade de 

reconhecimento da letra A ( primeira letra do seu nome).Andriele realizou o 

contorno da letra com o dedo indicador e em seguida foi desafiado a 

realizar o registro com o canetão. Foi observado durante a realização dessa 

atividade que o mesmo apresenta interesse pelos materiais pedagógicos, 

realizando as atividades com interesse e motivação. 

Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 

e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 

mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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:  Arádia  Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/10/2020 Atividade: Vinculo terapêutico 

Objetivos: Promover momento de interação com a terapeuta. 

Desenvolvimento: Aradia no dia de hoje iniciou os atendimentos 

presenciais, mostrou se tranquila interagindo com a terapeuta, utilizamos 

como recurso as deboches e músicas infantis ela se mostrou alegre, 

buscando por diversos momentos a terapeuta e realizando imitação. 

Pendente. 

07/10/2020 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 
e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a 
criança sinta, cheire diversos aromas. 
Pendente. 

09/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 
língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver 
a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos); 

 Material /estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 
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Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nossa pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 
que usamos?); açúcar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro 
dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  
criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está 
sentindo, palpando. Descrever os objetos 

Pendente. 

23/10/2020 Atendimento Presencial – não compareceu 

30/10/2020 Atividade: Funcionalidade e interação  

Objetivos: Estimular o brincar com funcionalidade e estimular a interação 
entre terapeuta e usuário. 

Desenvolvimentos: No dia de hoje Aradia ao entrar na sala apresentava-se 
bastante chorosa, necessitando de acolhimento e interação com a 
terapeuta para tentar realizar a aproximação e estimular o vinculo,por 
diversas vezes a usuária permaneceu no chão não expressando reação nem 
contato visual, após passado alguns momentos começou  a se acalmar e 
iniciamos a interação com bolhas de sabão, onde a mesma foi se acalmando 
e conseguindo interagir.  

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Veit 

Data Nascimento: 02/12/2016 

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

 

 
Data  

07/10/2020 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 
e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o 
nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar 
que a criança sinta, cheire diversos aromas. 
Pendente. 

13/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 

desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 

e quando usamos); 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que 

as crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

20/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 

interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 

que usamos?); açúcar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 

dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma 

venda na  criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que 
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está sentindo, palpando. Descrever os objeto. 

Pendente. 

27/10/2020 Amora esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e 
suporte dos profissionais. Atividade da semana caixa sensorial. 

Online 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 
criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 
brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 
diversão. 

Pendente 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 

Data Nascimento: 03/02/2017   
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

07/10/2020 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 
e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a 
criança sinta, cheire diversos aromas. 
Pendente. 

13/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); desenvolver 

a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos); 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

20/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 

interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para 

que usamos?); açúcar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

 Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro 

dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  

criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está 
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sentindo, palpando. Descrever os objetos 

Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Imitação 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada e imitação 
Desenvolvimento: No dia de hoje Henrique realizou a atividade utilizando 
como recursos os animais e os ovos de encaixe, durante o atendimento se 
mostrou participativo e interagindo com a terapeuta, realizou contato visual 
por diversas vezes e imitação.  

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

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

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

05/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. Atividade da semana Bilboquê. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 

coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 

crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma 

garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa 

na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal 

fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar 

mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  

do nosso brinquedo é só começar  a diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

 

12/10/2020 Feriado 
19/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
Pendente. 
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26/10/2020 Atividade: Pareamento das vogais e escritas das palavras. 

Objetivos: Realizar atividade de aliteração e em seguida realizar 

registro das palavras no quadro, avaliando o nível de escrita do 

usuário.  

Desenvolvimento: No dia de hoje Benjamim realizou duas atividades 

pareamento das imagens com as vogais e logo em seguida registro 

das palavras, o mesmo se mostrou atento e dedicado na realização 

das atividades, não demostrando maiores dificuldades na execução 

da proposta. 

Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 

e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 

mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 
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:  Cassiane Perri 
Data Nascimento:  

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Avaliação  
Objetivos: Realizar avaliação e criação de vinculo 
Desenvolvimento: No dia de hoje a usuária Cassiane realizou o seu primeiro 
atendimento de Psicopedagogia, foi observado que a mesma apresenta boa 
interação realizando o que é solicitado com motivação. 
Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 

Pendente 

12/10/2020 Feriado. 

14/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 

lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 

nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 

meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 

mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. 
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Pendente 

27/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as letras. Realizar 

o pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Cassiane a atividade de 

encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 

letras correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de 

pareamento das imagens ordenando com o som inicial. A usuária não 

demostrou dificuldade em parear as imagens ao som correspondente, 

porem não reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio 

verbal para finalizar a proposta. 

Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 

e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 

mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente. 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 
Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

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

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

                   

Data  

02/10/2020 Diogo esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

Online 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover  momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 
e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção   do nosso brinquedo é só começar   a diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

09/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo 
é só começar a diversão. 
Pendente 

23/20/2020 Atividade: Caixa de brinquedos 
Objetivos: Aprimorar comportamento referente a crise. 
Desenvolvimento: No dia de hoje ao chegar instituição Diogo se apresentou 
bastante agitado e desorganizado, diante desse episódio a conduta terapêutica 
no atendimento foi mudada, realizando uma atividade com vários brinquedos. O 
usuário conseguiu se acalmar e realizar interação com a terapeuta. 
Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
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Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas , 
promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas , 
promovendo um momento de interação e diversão. 
Pendente 

30/10/2020 Atendimento Presencial – não compareceu 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

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

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Recorte e pintura 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; organização espacial; 
lateralidade. 
Desenvolvimentos: No dia de hoje Daniel realizou a atividade de pintura da 
letra /D/ de dinossauro e de Daniel, no primeiro momento o usuário 
recusou a atividade necessitando de estímulos verbais. 
Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Alfabeto e identidade 

Objetivos: Reconhecer as letras do alfabeto e identificar o traçado das letras 
do nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Daniel realizou o encaixe da sequencia 
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alfabética, nomeando com auxilio verbal as letras da sequencia, durante a 
realização dessa atividade pode se observar que o mesmo sente dificuldade 
no reconhecimento das letras do alfabeto, também sentiu dificuldade no 
encaixe das letras. Após realizar essa atividade realizamos a construção do 
seu nome utilizando o alfabeto móvel como recurso logo em seguida Daniel 
fez o registro de cada letra com o canetão, durante a realização dessa 
atividade Daniel sentiu dificuldade recusando o registro, precisando de 
auxilio físico para finalizar. 

Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 

Data Nascimento:  23/06/2016 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

02/10/2020 Eliezer esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 

em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 

barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 

Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 

APROVEITEM. 

Pendente. 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

13/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
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de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as 
duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida 
colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito 
divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 

Pendente. 

23/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética. 

Objetivos: Reconhecer a sequência do alfabeto e reconhecimento das letras 
do alfabeto. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado o encaixe das letras do 
alfabeto durante a realização das atividades Eliezer se mostrou tranquilo e 
com independência, porem na hora de guardar a atividade o mesmo 
demostrou sentimento de raiva, não conseguindo guardar a atividade e 
reagindo com heteroagressão. 

Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 
criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 
brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 
diversão. 

Pendente. 

30/10/2020 Atividade: Pareamento 

Objetivos: Estimular a tempo de permanência na atividade e estimular  a 
atenção compartilhada. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos a atividade de pareamento com 
o usuário. Estimulando sua atenção sustentada, organização espacial e 
permanência na atividade, visto que o mesmo vem apresentando resistência 
no comportamento, sentindo dificuldade na realização das atividades ,Elieser 
conseguiu realizar a atividade necessitando de apoio físico e verbal durante a 
realização da proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Atividade Pedagógica  

Objetivos: Estimular coordenação motora fina e reconhecimento dos 
numerais. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Efraim realizou a atividade pedagógica 
de preenchimento da sequência numérica, mostrou se independente na 
realização do registro, mas na hora de colorir ficou mais resistente 
precisando de auxilio físico para concluir, após finalizar a atividade Efraim 
pegou o lápis e riscou toda a folha. 

Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 

coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 

crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma 

garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na 

parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo 

uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais 

resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante 

amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

14/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar 
o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 
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nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

21/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  
em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira 
é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os 
participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as letras. 

Realizar o pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Efraim a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 
letras correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de 
pareamento das imagens ordenando com o som inicial. O usuario não 
demostrou dificuldade em parear as imagens ao som correspondente, 
porem não reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio 
verbal para finalizar a proposta. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 
concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

                

Data  

02/10/2020  Erik esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

09/10/2002 Atividade: Coordenação motora fina e organização especial 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, através de traçado e 

pontilhado, desenvolver organização espacial. 

Desenvolvimento: N o dia de hoje, foi realizado com Erik a atividade 

pedagógica de traçado do pontilhado estimulando sua coordenação motora 

e fina e estimulando a o organização espacial. Através dessa atividade 

observei que Erik possui bom manuseio com os lápis e também um traçado 

continuo e preciso, não necessitando auxilio para realizar a atividade, após 

finalizar essa atividade Erik realizou a pintura dos desenhos, realizou a 

pintura com atenção e bom desenvolvimento. 

Atendimento Presencial 

23/10/2020 Atividade: Números. 
Objetivos: Reconhecer os números e o registro do traçado do numeral 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizei uma atividade pedagógica com 
Erik de reconhecimento dos números e registro dos números, o usuário se 
mostrou tranquilo na realização da atividade, em determinados momentos 
necessitou de auxílio para realizar a grafia do número. 
Atendimento Presencial 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
mais antigas, promovendo um momento de interação e diversão. 
Pendente. 

30/10/2020 Atividade: Sequencia das vogais e aliteração das vogais. 
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Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as Vogais. Realizar 

o pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Erik a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 
letras correspondentes, associando com a imagem .O usuário apresentou 
resistência  e dificuldade  em parear as imagens ao som correspondente, 
necessitando auxilio verbal para finalizar a atividade proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

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

 

Data  

02/10/2020 Eric esta realizando atividade a distancia com auxilio da familia e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 

familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 

bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 

grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 

da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 

diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 

Pendente. 

23/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
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Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 

aproveite esse momento para aprender brincando�❤❤️❤❤️❤❤️ 

Pendente. 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Ênio Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

06/10/2020  Ênio esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 
 

13/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 

lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 

nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 

meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 

mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. 

Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
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comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 

aproveite esse momento para aprender brincando�❤❤️❤❤️❤❤️] 

Pendente. 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 
e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 
mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

Pendente. 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Fernando Gabriel Sprote 

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

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/10/2020  Fernando esta realizando atividade a distancia com auxilio da familia e 
suporte dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

09/10/2020 Atividade: Funcionalidade e imitação 
Objetivos: Estimular sua atenção através de objetos ofertados , buscando a 
conexão com o usuário. 
Desenvolvimento: No dia de hoje o atendimento aconteceu em parceria 
com o fisioterapeuta buscamos estimular sua tenção através dos estímulos 
ofertados. Pode se observar que Fernando ainda está com dificuldade no 
manuseio dos estímulos reagindo com impulsividade jogando os objetos na 
parede. 
Pendente. 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
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Pendente. 

23/20/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 

aproveite esse momento para aprender brincando�❤❤️❤❤️❤❤️ 
Pendente. 

30/10/2020 Atendimento Presencial – não compareceu 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

02/10/2020 Felipe esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 
seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

09/10/2020 Acompanhei Felipe na hora do lanche, esse momento foi realizado com a 
terapeuta de artes Maristela, conseguiu realizar esse momento com 
tranquilidade e independência. 

Atendimento Presencial 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

23/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
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comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 

Pendente. 

30/10/2020 Atividade: Sequencia das imagens musicais 

Objetivos: Estimular atenção compartilhada e reconhecimento da sequencia 
da música 

Desenvolvimento: No dia de Felipe realizou a atividade das sequencia das 
imagens associando a musica ,o usuário demostrou bom desempenho da 
atividade ofertada realizando com motivação, ao terminar essa atividade 
realizamos um pareamento das imagens com o objetivo de estimular o vinculo 
com as atividades pedagógicas, visto que o mês o apresenta resistência. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: GABRIEL LUIZ PEREIRA ANDRADE 

Data de nascimento: 21/02/2015 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Nome próprio e Pareamento cores 
Objetivos: Identificar as letras que compõem o nome e reconhecimento das cores 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Gabriel a atividade de 
reconhecimento das letras que compõem o seu nome, foi observado que o usuário 
já reconhece algumas letras, mas sente dificuldade no registro de algumas letras. 
Em relação ao pareamento das cores realizou com atenção reconhecendo todas 
cores. 
Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção   do nosso brinquedo é só começar   a diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

12/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
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duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante 
para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento para 
aprender brincando. 
Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Imitação 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada e imitação 
Desenvolvimento: No dia de hoje Gabriel realizou a atividade utilizando como 
recursos os animais e os ovos de encaixe, durante o atendimento se mostrou 
participativo e interagindo com a terapeuta, realizou contato visual por diversas 
vezes e imitação. 

 Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: HENRIQUE BRILLINGER 

Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

06/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
Compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 
língua; Identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como 
e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que 
as crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores.  
 Henrique na hora do lanche, mostrou se tranquilo realizando esse 
momento com independência com auxílio da terapeuta em determinados 
momentos. 
Pendente. 

13/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os 
participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 
Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
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seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os 
participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Imitação 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada e imitação 
Desenvolvimento: No dia de hoje Henrique realizou a atividade utilizando 
como recursos os animais e os ovos de encaixe, durante o atendimento se 
mostrou participativo e interagindo com a terapeuta, realizou contato 
visual por diversas vezes e imitação. Ao olhar os animais começou a cantar 
a música do seu lobato. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

05/10/2020 Isabella esta realizando atividade a distancia com auxilio da familia e suporte 
dos profissionais. 

06/10/2020 Atividade: atividade pedagógica com uso do tablete 

Objetivos: Realizar atividade de reconhecimento das letras do alfabeto, 

utilizando como recurso o uso da tablet. Desenvolvimento: No dia de hoje 

Isabella realizou a atividade de reconhecimento do uso do tablet, durante o 

atendimento Isabella se mostrou cansada sentindo dificuldade em dar 

continuidade na realização da proposta, precisando auxilio físico e verbal da 

terapeuta.  

Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 

familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 

bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 

grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 

da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 

diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

12/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso  pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
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nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 
 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Uso do tablete e identidade. 

Objetivos: Reconhecer as letras que compõem o seu nome, pareamento das 
letras do alfabeto com o uso do tablete. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Isabela realizou a atividade utilizando 
como recurso o uso do tablete, pode se observar que a usuária já consegue 
reconhecer as letras do seu nome, porem sente dificuldade no manuseio do 
lápis para realizar o registro, em decorrência a isso foi optado em realizar 
atividade utilizando o tablete. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: José Eduardo  
Data Nascimento:  
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/10/2020  José Eduardo esta realizando atendimento a distancia com auxilio da família e 
suporte dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 
e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

08/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais 

Online 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nossa pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
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garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 

Pendente. 

29/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. Atividade da semana vai e vem. 

Online 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 
em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

09/10/2020 Nesse dia acompanhei Jean na hora do lanche em conjunto coma 
fonoaudióloga, o usuário mostrou se tranquilo, mas necessitou de auxilio 
físico para finalizar esse momento. 

Atendimento Presencial 

16/10/2020  Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

21/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar 
o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e 
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exige bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 
momento para aprender brincando. 
Pendente. 

30/10/2020 Atendimento Presencial - não compareceu  

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 
Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

01/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 

profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e 

familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 

bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 

grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 

da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a 

diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

08/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

Compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; Identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver 

a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos); 

 Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 
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15/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: Imitação 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada e imitação 
Desenvolvimento: No dia de hoje Joaquim realizou a atividade utilizando 
como recursos os animais e os ovos de encaixe, durante o atendimento se 
mostrou participativo e interagindo com a terapeuta, realizou contato visual 
por diversas vezes e imitação. Porem ao solicitar para guardar o mesmo 
pediu para realizar um registro no quadro, ao se aproximar do quadro pediu 
par ele ser o professor, durante essa atividade o mesmo se mostrou invasivo 
na execução das regras, pontando com entonação na voz. 
Atendimento Presencial 

29/10/2020 Atividade: Pareamento 

Objetivos: Estimular atenção compartilhada e desenvolver organização 
espacial 

Desenvolvimento: No dia de hoje a terapia aconteceu com o jogo de 
pareamento, onde o usuário deveria olhar a imagem e associar com a 
sombra Joaquim se mostrou atento durante a realização da atividade 
,porem ao não conseguir realizar o encaixe correto expressava sinais de que 
estava desagradado com a atividade necessitando de apoio da terapeuta 
para conseguir finalizar. Apos realizar essa atividade o mesmo pediu para 
realizar um desenho no quadro, apresentando comportamentos de 
liderança. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 

Data  

  01 /10/2020 João esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
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aproveite esse momento para aprender brincando 
Pendente. 

29/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as letras. Realizar 

o pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com João Batista a atividade 
de encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 
letras correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de 
pareamento das imagens ordenando com o som inicial. João não 
demostrou dificuldade em parear as imagens ao som correspondente, 
porem não reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio 
verbal para finalizar a proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: LIV AGATHA CARVALHO 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
Data  

01/10/2020 Atividade: Lanche 

Objetivos: Estimular o processo de alimentação e independência da usuária. 

Desenvolvimento: Acompanhei Liv no momento do lanche se mostrou 

tranquila e independente, conseguindo realizar esse momento com 

tranquilidade. 

Atendimento Presencial 

08/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar 
os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 
cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 
pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 
com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 
sabores. 
Pendente. 

15/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
Pendente. 

158 / 544



 

22/10/2020 Atendimento Presencial – não compareceu 

29/10/2020 Atividade: Imitação 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada e imitação 
Desenvolvimento: No dia de hoje Liv realizou a atividade utilizando como 
recursos o livro dos numerais, durante o atendimento se mostrou participativa 
e interagindo com a terapeuta, realizou contato visual por diversas vezes e 
imitação. Ao folear as folhas do livro Liv reconheceu os números  até 
9,relacionando com as quantidades. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

02/10/2020 Atividade: Formando palavras e uso do WhatsApp 

Objetivos: Auxiliar no processo de alfabetização e aprimorar o uso funcional 

do celular. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos com o usuário o uso do celular 

estimulando a formação de palavras e o contato com outros profissionais, 

com o objetivo de auxiliar no uso do celular. 

No segundo momento  

Atendimento Presencial 

09/10/2020 Atividade: álbum de fotos de família.  
 Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Pendente. 

16/10/2020 Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Pendente. 

23/10/2020 Atendimento Presencial – não compareceu 

30/10/2020 Atividade: Aliteração de palavras 

Objetivos: Reconhecer a primeira letra das imagens, associando a imagem 
ao som da letra inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Lino a atividade de 
aliteração, estimulando o reconhecimento da letra inicial e auxiliando no 
processo de alfabetização. Lino sentiu dificuldade de realizar a atividade 
pois estava com dificuldade na associação das imagens, após alguns 
estímulos verbais, conseguiu entender a atividade realizando com atenção. 
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Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

05/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 

seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 

barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 

Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 

APROVEITEM� 

Pendente. 

12/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
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bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a sua atenção sustentada e coordenação motora fina e 
viso motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Lorenzo a atividade de 
coordenação motora fina utilizando como recurso os materiais didáticos onde 
o mesmo deveria seguir com o traçado ate o final da linha. Lorenzo conseguiu 
realizar com um traçado firme e continuo, apresentou dificuldade na pega do 
canetão. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Leonardo Teillor 
Data Nascimento:  19/06/2017  
Mês: outubro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/10/2020 Está realizando atendimento a distância com auxílio da família e suporte dos 
profissionais. Atividade da semana 

07/10/2020 Atividade: Brincando com funcionalidade 

Objetivos: Estimular a função das brincadeiras. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Leonardo a atividade 

com jogos de encaixe, com objetivo de estimular sua atenção, concentração 

e coordenação motora fina, visto que o usuário possui interesse restrito por 

letras e números, não conseguindo brincar de maneira funcional. O usuário 

nesse dia apresentou bastante resistência querendo só olhar para o 

alfabeto na parede reagindo com choros. 

Pendente. 

16/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 

compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 

língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); desenvolver 

a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos) 

 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 

responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 

diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 

identificar e diferenciar os sabores. 

Pendente. 

23/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
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Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

30/10/2020 Atividade: Pareamento 

Objetivos: Estimular sua atenção sustentada, ampliando tempo de perm 
anência nas atividades. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Leonardo a atividade de 
pareamento das imagens estimulando sua atenção sustentada e 
organização espacial. Leonardo se mostrou resistente a atividade buscando 
por atividades que estivessem letras e números, foi necessissario estimular 
fisicamente para que o mesmo conseguisse realizar a proposta, após 
estímulos Leonardo conseguiu finalizar a atividade solicitada pela terapeuta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Interpretação e coordenação motora 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; iniciar 

processo de leitura e interpretação. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Miguel realizou a atividade de identificar as 

características das pessoas, associando a imagem, iniciando assim o processo 

de interpretação, após essa atividade Miguel realizou a atividade com o 

vidro, realizando a desenho da imagem estimulando a coordenação motora 

fina. Nesse dia pode se observar que Miguel estava inseguro no início 

relatando que não conseguia realizar a leitura, após se sentir mais seguro e 

confortável conseguiu realizar pequenas leituras. 

Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 
em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 
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22/10/2020 Atividade: Reconhecimento e traçado dos numerais até 9 

Objetivos: Identificar e reconhecer os traçados dos numerais    

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Miguel o reconhecimento 
dos numerais até 9 e em sequência realizado o traçado dos numerais. Miguel 
se mostrou atento e conseguiu realizar a atividade com destreza e 
motivação. 

Atendimento Presencial 

29/10/2020 Atividade: Pareamento das vogais e escritas das palavras. 

Objetivos: Realizar atividade de aliteração e em seguida realizar 

registro das palavras no quadro, avaliando o nível de escrita do 

usuário.  

Desenvolvimento: No dia de hoje Miguel realizou duas atividades 
pareamento das imagens com as vogais e logo em seguida registro das 
palavras, o mesmo se mostrou atento e dedicado na realização das 
atividades, não demostrando maiores dificuldades na execução da 
proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Martina Machado Heineberg 
 Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

02/10/2020 Atividade: Coordenação Motora e reconhecimento das letras do alfabeto 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, Identificar e reconhecer o 

traçado das letras do alfabeto. 

Desenvolvimento: No  dia de hoje o atendimento teve como proposta  o encaixe 

das letras do alfabeto, porem Martina ao entrar na sala foi ate os livros infantis 

querendo pegar, diante dessa situação foi preciso mudar a conduta do 

atendimento, auxiliando Martina no entendimento que não podia pegar todos os 

livros, a usuária reagiu com choros e birras necessitando auxilio da terapeuta 

para que ela se acalmasse e conseguisse ouvir. Diante dessa situação a atividade 

não foi realizada e trabalhamos adequação comportamental.  

Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção do nosso brinquedo é só começar  a diversão. APROVEITEM� 
Pendente.  

09/10/2020 O usuário está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte 
dos profissionais. A atividade da semana Bilboquê. 
Pendente 

16/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
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a diversão. 
Pendente. 
 

23/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 

Pendente. 

30/10/2020 Atividade: Nome Próprio 

Objetivos: Reconhecer as letras que compõem o seu nome e a grafia das letras. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Martina realizou a atividade de 
reconhecimento das letras do seu nome através do alfabeto móvel e em seguida 
foi estimulada a realizar a grafia, onde necessitou de auxilio físico para realizar a 
grafia das letras 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: MATHIAS BECKER NIECHEL 
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga- Deise Padoan de Quadros 
 

 
 

Data  

01/10/2020 Atividade: Traçado no vidro 

Objetivos: Estimular e desenvolver coordenação motora fina no vidro 

Desenvolvimento: No dia de hoje Mathias realizou a atividade de contorno 

do desenho no vidro, durante a realização da atividade mostrou se 

desatento necessitando de auxílio da terapeuta para finalizar a atividade . 

Atendimento Presencial 

08/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 

Pendente. 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando 
Pendente. 

29/10/2020 Atividade: Pareamento das vogais e escritas das palavras. 

Objetivos: Realizar atividade de aliteração e em seguida realizar 

registro das palavras no quadro, avaliando o nível de escrita do 

usuário.  

Desenvolvimento: No dia de hoje Mathias realizou duas atividades 
pareamento das imagens com as vogais e logo em seguida registro 
das palavras, o mesmo se mostrou atento e dedicado na realização 
das atividades, não demostrando maiores dificuldades na execução 
da proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 

 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: MATHEUS STURMER AMANDIO 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Interação e brincar 
Objetivos:  Promover momentos de interação com a terapeuta 
Desenvolvimento: Matheus no dia de hoje iniciou os atendimentos 
presenciais, primeiro momento explorou o ambiente da sala e sentou para 
brincar com o aramado, enquanto realizava o estimulo com o brinquedo não 
interagiu com a terapeuta nem realizou contato visual,ao oferecer outra 
atividade reagiu com recusa verbalizando a palavra “não “ . 
Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 
em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

12/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, 
para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo 
utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
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de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Funcionalidade e interação com os brinquedos. 
Objetivos: Estimular a interação com o colega despertando o interesse no 
brincar. 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos a atividade com a caixa de 
brinquedo promovendo momentos de interação e imitação com o usuário. O 
mesmo se mostrou participativo durante a interação com os brinquedos. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

06/10/2020 Noah esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

13/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
Compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 
língua; Identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver 
a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 
Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 

aproveite esse momento para aprender brincando�❤❤️❤❤️❤❤️ 
Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Alfabeto e identidade 

Objetivos: Reconhecer as letras do alfabeto e identificar o traçado das letras 
do nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Noah realizou o encaixe da sequencia 
alfabética, nomeando com auxilio verbal as letras da sequencia, durante a 
realização dessa atividade pode se observar que o mesmo não possui 
dificuldade no reconhecimento das letras do alfabeto, nomeando várias 
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vezes, utilizando a sequencia alfabética como hiperfoco. Após realizar essa 
sequencia realizamos a construção do seu nome utilizando as letras móveis. 

Atendimento Presencial  

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Paulo Henrique 
Data Nascimento:  
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

06/10/2020 Paulo esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

13/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as 
duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida 
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colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito 
divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando 
Pendente. 

27/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia  alfabética, nomeando as letras. Realizar 

o pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Paulo a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 
letras correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de 
pareamento das imagens ordenando com o som inicial. O usuário não 
demostrou dificuldade em parear as imagens ao som correspondente, 
porem não reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio 
verbal para finalizar a proposta. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Pedro Yohan 
Data Nascimento:  

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

05/10/2020 Pedro esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

12/10/2020 Atividade: Pega bola 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  

Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 

nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 

meio, para podermos pegar a bola ,a bola pode ser feita de jornal ou até 

mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. 

Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 

atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 

e familiares.  
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Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 

precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 

cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 

seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 

muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 

aproveite esse momento para aprender brincando 

Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Alfabeto e identidade 

Objetivos: Reconhecer as letras do alfabeto e identificar o traçado das letras 
do nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Pedro realizou o encaixe da sequencia 

alfabética, nomeando com auxilio verbal as letras da sequencia, durante a 

realização dessa atividade pode se observar que o mesmo sente dificuldade 

no reconhecimento das letras do alfabeto, também sentiu dificuldade no 

encaixe das letras. Após realizar essa atividade realizamos a construção do 

seu nome utilizando o alfabeto móvel como recurso logo em seguida Pedro 

fez o registro de cada letra com o canetão, durante a realização dessa 

atividade Pedro se mostrou atento, conseguindo realizar o registro sem 

demostrar dificuldade. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

02/10/2020 Atividade: coordenação motora fina 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e desenvolver raciocínio logico; 
estimular atenção compartilhada.  
Desenvolvimentos: No dia de hoje Samuel realizou a atividade de estimular a 
coordenação motora fina através da atividade no vidro, pode se observar que o 
usuário apresentou bom desenvolvimento na atividade possuindo um traçado 
firme. 
Atendimento Presencial 

07/10/2020 
 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 
e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

09/10/2020 Atividade: Coordenação motora fina e noção de espaço e tamanho e 

lateralidade 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, e desenvolver noção de 

espaço e tamanho. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Samuel realizou a atividade de preencher o 

pontilhado estimulando a sua coordenação motora fina e organização e 

espacial e lateralidade, através dessa atividade Samuel demostrou atenção na 

realização da atividade conseguindo finalizar a proposta , após dessa atividade 

foi realizado uma avaliação com o usuário onde o mesmo deveria responder 

sobre a noção de tamanho e grandeza, Samuel não demostrou dificuldade na 

realização da atividade. 

Pendente. 
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16/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 
cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 
pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 
com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 
sabores. 
Pendente. 

23/10/2020 Atividade: Funcionalidade e interação com os brinquedos. 
Objetivos: Estimular a interação com o colega despertando o interesse no 
brincar. 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos a atividade com a caixa de 
brinquedo pois o atendimento foi em conjunto com o colega Erik. Ambos se 
mostraram participativo durante a interação com os brinquedos porem ao 
solicitar para guardar o usuário Samuel mostrou – se resistente atirando os 
brinquedos no chão. 
Atendimento Presencial 

30/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as letras. Realizar o 

pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Samuel a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das letras 
correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de pareamento 
das imagens ordenando com o som inicial. O usuário  demostrou dificuldade 
em parear as imagens ao som correspondente, precisando  porem não 
reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio verbal para 
finalizar a proposta. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

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

 

Data  

05/10/2020 Soraya esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 
em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
APROVEITEM� 
Pendente. 

12/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as 
duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida 
colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito 
divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando 
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Pendente. 

26/10/2020 Em virtude do covid, usuária esta realizando atividade em casa. Atividade da 
semana vai e vem. 
Pendente 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 / 544



 

 

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

 
  

Data  

05/10/2020 William esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e 
suporte dos profissionais. 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 

familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 

bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 

grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 

da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 

diversão. APROVEITEM� 

Pendente. 

12/10/2020 Feriado 

14/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar a 
nossa pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
nosso brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; desenvolver 
atenção compartilhada; promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
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comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 
Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Pareamento das vogais e escritas das palavras. 

Objetivos: Realizar atividade de aliteração e em seguida realizar 

registro das palavras no quadro, avaliando o nível de escrita do 

usuário.  

Desenvolvimento: No dia de hoje William realizou duas atividades 

pareamento das imagens com as vogais e logo em seguida registro 

das palavras, o mesmo se mostrou atento e dedicado na realização 

das atividades, durante a escrita das palavras William necessitou de 

ajuda para realizar a correspondência entre letra e som. 

Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 

Data Nascimento:   18/05/2014 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

01/10/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da familia e suporte dos 

profissionais. 

08/10/2020 Atividade: Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 

superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola 

em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 

barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 

Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 

APROVEITEM� 

Pendente. 

15/10/2020 Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o 
nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao 
meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até 
mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: Atividade Pedagógica 

Objetivos: Estimular atenção sustentada, reconhecimento das letras do 

alfabeto e dos numerais até dez. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado uma atividade pedagógica de 

reconhecimentos das letras e traçado dos numerais até nove. O usuário 
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conseguiu realizar a atividade com atenção. 

Atendimento Presencial 

29/10/2020 Atividade: Sequencia alfabética e aliteração das vogais. 

Objetivos: Reconhecer a sequencia alfabética, nomeando as letras. Realizar o 

pareamento das palavras ordenando pelo som inicial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com William a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, reforçando a pronuncia e a sequencia das 
letras correspondentes. Apos esse momento foi realizado a atividade de 
pareamento das imagens ordenando com o som inicial. O usuário não 
demostrou dificuldade em parear as imagens ao som correspondente, porem 
não reconhece todas as letras do alfabeto necessitando de auxilio verbal 
para finalizar a proposta. 
Atendimento Presencial 

Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e 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: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/10/2020 Atividade: Interação e contato visual. 

Objetivos: Estimular interação entre os terapeutas, buscando aumentar a 

atenção e concentração do usuário. 

Desenvolvimento: O atendimento de Thiago no dia de hoje aconteceu em 

parceria com a psicóloga, onde buscamos realizar atividades do seu 

interesse aumentando a permanecia na cadeira e buscando dar 

funcionalidade as atividades. 

Atendimento Presencial 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e 
familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção  do nosso brinquedo é só começar  a 
diversão. APROVEITEM� 
Pendente. 

08/10/2020 Atividade: Funcionalidade aos brinquedos 

Objetivos: Estimular a imitação; desenvolver coordenação ampla. 

Desenvolvimentos: Nesse dia Thiago realizou a atividade de dar 
funcionalidade aos estímulos ofertados. Nesse dia o atendimento foi 
realizado em conjunto com a psicóloga optamos por realizar o atendimento 
dividido em momentos, alternando em momento de atividade estruturada e 
momentos livres, com o objetivo de ir aumentando o tempo de resposta de 
Thiago, observamos que o usuário ainda encontrasse com dificuldade de 
manter a atenção ao estimulo reagindo com fugas para a janela. 

Atendimento Presencial 
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09/10/2020 Atividade: Brincando com balões e carrinho 
Objetivos: Estimular funcionalidade dos brinquedos, incentivando a 
resposta aos comandos  
Desenvolvimento: Nesse dia Thiago realizou a atividade de estímulos com 
balão, onde deveria seguir pequenos comandos solicitados pelas 
terapeutas, pode se observar que nesse dia Thiago estava bastante agitado, 
porém com funcionalidade e motivação realizando as algumas atividades 
com motivação. 
Atendimento Presencial 

15/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa 
língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); desenvolver 
a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 
Pendente. 

22/10/2020 Atividade: vai e vem 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver 
atenção compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários 
e familiares.  

Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 
precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos 
cortar as duas garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em 
seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é 
muito divertida e exige bastante atenção e interação entre os participantes, 
aproveite esse momento para aprender brincando. 

Pendente. 

26/10/2020 Atividade: Funcionalidade aos brinquedos 

Objetivos: Dar funcionalidade aos objetos ofertados. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos o atendimentos em conjunto 

com a psicóloga, tivemos como objetivo dar funcionalidade aos objetos com 

Thiago, fazendo ele se interessar pelos materiais ofertados. Iniciamos o 

atendimento com o uso correto do carrinho e em seguida utilizamos objetos 

de uso pessoal, com a intenção de fazer com que o mesmo diferencia e 

conheça quais são seus objetos. Thiago se mostrou participativo nas 

atividades mostrando reconhecer qual era sua mochila e brincando com 

funcionalidade com o carrinho. 

Atendimento Presencial 
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Objetivo Geral 
 

Identidade; Estimular a coordenação motora fina; atenção e concentração. 
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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 

     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 OUTUBRO 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. 
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Relatório Mensal – OUTUBRO/2020 
Professor Musica Iago B. 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: OUTUBRO/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

05/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – Rítmica com copos 

Objetivos – Trabalhar a atenção e interação, a imitação e a atenção 

compartilhada. 
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Materiais – Copos 

Descrição – Wiliam encontrava-se um pouco desatento e verbalizando menos 

que o normal. Foram realizados os movimentos com copos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

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: OUTUBRO/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

05/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online - objetivos: Estimular a coordenação motora fina e 

ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – A roda do ônibus + Sequencia lógica da música do 

jacaré + Quebra cabeças do seu lobato 

Objetivos – Promover estímulos na linguagem, trabalhar a interação 

Materiais – Cartões da roda do ônibus, sequencia lógica da música do jacaré 

e quebra cabeças do seu lobato 
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Descrição – A proposta inicial de realizar a canção da roda do ônibus dando 

função para as figuras foi realizada com funcionalidade, lorenzo cantou 

partes da música e encaixou as figuras, também tocou a buzina com 

funcionalidade. Já na sequencia lógica da música do jacaré, lorenzo se 

interessou pelo teclado e perdeu total interesse, ao tentar interagir com a 

criança no instrumento, este recusava a interação. Ao final o quebra cabeças 

do seu lobato foi realizado e o teclado foi usado como reforço positivo. Ao 

final experimentações harmônicas foram feitas.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

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: OUTUBRO/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

05/10 Atendimento presencial - Montagem do quebra cabeças do Sítio do Seu 

Lobato – Isa teve dificuldade e não teve interesse.  

Sequencia lógica da música do Jacaré – Mais uma vez Isa demonstrou-se 

letárgica, não querendo procurar as figuras, mas gostou de cantarão final, 

cantou bastante a música com mediação.   

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online - objetivos: Estimular a coordenação motora fina e 

ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 
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26/10 Atendimento presencial – Realização do quebra-cabeças do Seu Lobato e 

reforço positivo com canções no teclado 

Objetivos – Trabalhar estímulos cognitivos e motores e promover um 

estímulo na linguagem 

Materiais – Quebra cabeças e teclado. 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em realizar o quebra cabeças 

do seu lobato, Isabella novamente se mostrou desinteressada mas desta vez 

o conseguiu encontrar as peças solicitadas e encaixá-las com mediação. Ao 

final escolheu músicas para explorar no teclado. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. 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: OUTUBRO/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

26/10 Atendimento online - Atividade: bolinhas de sabão com a caneta. 

Objetivos terapêuticos: motricidade oral, sopro, tônus muscular, captação 

pulmonar, resistência, respiração. Material: 1 copo de plástico, 1 canudo de 

caneta, 1 colher de detergente. Como fazer? Pegar uma caneta tirar a carga 

e a tampinha (ficar só com a parte da caneta transparente) essa parte servirá 

de canudo para assoprar. Pegar um copo colocar uma colher de detergente e 
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meio copo de água. Colocar o canudo dentro do copo mexer colocar a outra 

ponta na boca e assoprar até que as bolinhas de sabão saiam. O intuito é fazer 

bolas grandes, para isso ele tem que soprar devagar e por um maior período 

de tempo. PENDENTE 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. 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: Benjamim Tobia da Costa  

Data Nascimento: 01/08/2014   

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – Rítmica com copos 

Objetivos – Trabalhar a atenção e interação, a motricidade e imitação motora 

e a atenção compartilhada. 

Materiais – copos 
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Descrição –A canção “Peixe vivo” foi abordada tocando os copos em 

sequencias rítmicas. Benjamin conseguiu realizar os movimentos e 

demonstrou interesse em utilizar os copos para criar um chocalho.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. 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 Biscaia 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/09 Atendimento presencial – Realização do Lanche e montagem de quebra 

cabeças. 

Objetivos – Estimular a concentração e a motricidade, bem como promover 

estímulos na linguagem por meio da canção. 

Materiais – Instrumentos musicais e quebra cabeças 

Descrição - Realização do Lanche e montagem do quebra cabeças do sítio do 

seu lobato, foi bom tanto em comportamento quanto em desempenho.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – Exploração da caixa de instrumentos musicais 

Objetivos – Trabalhar a funcionalidade dos instrumentos musicais e 

promover estímulos cognitivos e motores por meio da interação com 

canções. 

Materiais – Instrumentos musicais.  

203 / 544



 

Descrição – Pedro Yohan viu a caixa de instrumentos e demonstrou interesse 

em explorá-los, foram então abordados instrumentos percussivos, 

brinquedos lúdicos e canções, também foi utilizados o quebra cabeças do Seu 

lobato. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. REALIZADA 

12/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – Atendimento realizado em dupla com Fabio 

Molinari. Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada por meio 

da prática musical em grupo. Materiais – Teclado, Cajón e violão. 

Descrição – O atendimento ocorreu em dupla e a canção sweet dreams foi 

abordada. Gustavo e Fábio aprenderam a sequencia com bordões tônicos e 

depois uma experimentação prática onde Fabio tocou o cajón e Gustavo o 

teclado foi feita. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico-musical aprimorando habilidades 

cognitivas e motoras. Abordar processo de criação e composição, 

explorando arranjos e construção de enredo. 
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AMA 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 de Souza Manske  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

12/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

26/10 Atendimento presencial – Atendimento realizado em dupla com Fabio 

Molinari. Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada por meio 

da prática musical em grupo 

Materiais – Teclado, Cajón e violão. 

Descrição – O atendimento ocorreu em dupla e a canção sweet dreams foi 

abordada. Gustavo e Fábio aprenderam a sequencia com bordões tônicos e 

depois uma experimentação prática onde Fabio tocou o cajón e Gustavo o 

teclado foi feita.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico musical afim de realizar um estímulo 

cognitivo e motor. Desenvolver a leitura de tablatura e a prática do violão. 
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AMA 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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. REALIZADA 

12/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

26/10 Atendimento online - Atividade conforme objetos embaixo na folha, 

procura-los no desenho e som ente pintar os objetos que achar. 

Objetivo: atenção, percepção, concentração, nomeação, pareamento. 

PENDENTE 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
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pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. 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 

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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/10 Atendimento online abordamos questões sobre a linha do tempo resgatando 

lembranças medos e desejos Samuel bastante comunicativo participativo 

interagindo bem.  

REALIZADA 

12/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

19/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

26/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 

13/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 

pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores PENDENTE 

20/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

27/10 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 
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exploração com músicas que a criança goste e usualmente escute. Estimule 

Amora a cantar junto. PENDENTE 

28/10 Atendimento online - descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 

e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 

sons e pedir para que a criança identifique-os. REALIZADA 

Objetivo  
Terapêutico 

Trabalhar a imitação verbal e motora, a interação e atenção compartilhada 

por meio de prática musical e exploração de instrumentos musicais e 

promover estímulos na linguagem 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: ENIO COSTA NAPP 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

20/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

27/10 Atendimento presencial – Recurso “Avião de brinquedo” 

Objetivo Materiais – Trabalhar a interação e atenção compartilhada e 

promover estímulos na linguagem.  

Materiais – Avião de brinquedo e violão 

Descrição – O usuário chegou com atraso, o que reduziu o tempo do 

atendimento para quinze minutos. Neste tempo foi possível obter uma boa 

troca, onde Ênio compartilhou uma brincadeira com o avião, realizando o 
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som do avião e interagindo e rindo com a brincadeira de colisão com a cabeça 

do terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

Objetivos 
Terapeuticos 

Trabalhar a imitação verbal e motora, a interação e atenção 

compartilhada por meio de prática musical e exploração de 

instrumentos musicais e promover estímulos na linguagem 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: BRAYAN HENRIQUE DOS SANTOS 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

06/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

20/10 Atendimento presencial –  

Objetivos – Criação de vínculo, investigar preferencias e vivencias musicais. 

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Inicialmente Bryan chorou, mas se distraiu ao entrar na sala. Seu 

comportamento era de recusa com relação ao terapeuta, brincando o tempo 

todo sozinho. Mostrou interesse pelo ônibus da canção “A roda do ônibus” 

porém não havendo interação. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 
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27/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Criar vínculo, avaliar vivências e preferencias musicais, adequar 

questões comportamentais.  
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AMA 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 MIGUEL LEAL DE PAULA 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 

13/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 

pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

20/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

27/10 Atendimento online – Envio da tabela de atividades pendentes. 

28/10 Segue a atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 

e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 

sons e pedir para que a criança identifique-os. REALIZADA 

Objetivo   Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
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Relatório Mensal 
Usuário: NOAH SOSA MATOS 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 

13/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 

pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

20/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

27/10 Atendimento presencial 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada, a funcionalidade 

de instrumentos musicais e brinquedos e promover estímulos da linguagem. 

Materiais – Cartões das músicas, brinquedos e instrumentos musicais.  

Descrição – O atendimento se deu inicialmente em uma exploração dos 

cartões das músicas. Noah brincou com o avião de brinquedo com alguma 

funcionalidade, mas na maior parte do tempo girando a hélice de maneira 

estereotipada. Se interessou bastante pela buzina da canção “A roda do 

ônibus”, realizou gestos e colocou as figuras da canção com funcionalidade 

217 / 544



 

no momento correto da música. Explorou o violão porém não o mantém na 

posição correta. Ao final ajudou a guardar os materiais utilizados.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Segue a atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 
desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 
dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 
meio da audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança 
identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 
e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 
sons e pedir para que a criança identifique-os. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Investigar vivencias e preferencias musicais. Trabalhar a interação e 

atenção compartilhada por meio de práticas musicais. Aprimorar a 

imitação e o planejamento motor por meio da exploração de 

instrumentos musicais e recursos lúdicos. Promover estímulos 

cognitivos por meio de abordagem de melodias e harmonias.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
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Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Paulo Henrique kock Arruda   
Data Nascimento:  30/07/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atendimento presencial - Memória sonora –  
Objetivos – Trabalhar a atenção ea memória 
Materiais – Catões e reprodutor de á udio 
Descrição – Paulo conseguiu realizar o jogo com funcionalidade, 
memorizando as sequencias. Após esse primeiro momento foi feita a canção 
“A roda do ônibus” com realização da sequencia lógica.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

20/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

27/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
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compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Investigar vivencias e preferencias musicais. Trabalhar a interação e 

atenção compartilhada por meio de práticas musicais. Promover 

estímulos cognitivos e motores por meio de jogos musicais, 

abordagem teórico pratica musical e exploração de instrumentos 

musicais e recursos lúdicos. . 
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Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

06/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

20/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

27/10 Atendimento presencial – Realizado em dupla com a psicóloga do usuário.  

Objetivos – Aumentar interesses, estimular a linguagem, aprimorar a 

funcionalidade dosrecursos lúdicos utilizados em atendimento 

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Anthony focou pouco na troca com os terapeutas, passou a 

associar o atendimento como o ultimo e repetiu várias vezes querer ir 

embora (xa xau). Foi realizada a memória sonora dos animais afim de 

investigar a associação por parte do usuário. ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

canções. 
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Relatório Mensal 
Usuário: Leonardo Assunção 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atendimento presencial – Realização da apresentação da semana da criança 

07/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

20/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

27/10 Atendimento presencial –  

Objetivos – Investigar habilidades rítmicas e de prática de conjunto 

Materiais – Cajón e violão 

Descrição – O atendimento se deu em uma investigação darotina musical do 

usuário e da prática em conjunto da canção It’s my life, um preparo para 

participar do grupo da oficina. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Explorar e desenvolver habilidades rítmicas por meio de abordagem teórico 

prática musical, promovendo estímulos cognitivos e motores. Trabalhar a 

interação e atenção compartilhada por meio de prática musical.  
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Relatório Mensal 
Usuário: KALEL ANTUNES FERREIRA 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

13/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

20/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

27/10 Atendimento presencial – Primeiro contato com o usuário.  

Objetivos – Investigar vivencias e preferencias musicais e criar 

vínculo 

Materiais – Instrumentos da sala de música.   

Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com Jean. Kalel se 

mostrou muito interessado na prática musical, cantou e explorou os 

instrumentos, demonstrando conhecer grande parte deles.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Gabriela Kreisch 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

06/10 Atendimento presencial –  

Objetivos – Promover estímulos na motricidade e realizar apreciação 

sonora 

Materiais – Violão e guizo 

Descrição – Foi realizado um momento de interação com canções 

onde a usuária realizou apreciação musical e participou da prática 

sonora com o guizo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. REALIZADA 

13/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. REALIZADA 

20/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

27/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

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.  
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• 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    

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/10 Atendimento presencial – Atividade – Memória sonora / Materiais – 

Reprodutor de áudio e cartões/ Objetivos: Atenção, concentração, memória / 

Descrição – O usuário apresentou bom comportamento, conseguiu manter 

atenção e concentração em todo o atendimento. Apresentou certa dificuldade 

na memorização das sequencias dos instrumentos, havendo necessidade 

então de diminuir a quantidades de instrumentos por vez para dois. Cumpriu 

os objetivos.  ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 

ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante 

amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso brinquedo 

é só começar a diversão. ONLINE 

15/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação motora 

fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 
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22/10 Atendimento presencial – Montagem de Tambor de Latas  

Objetivos terapêuticos: Explorar aspectos cognitivos e de localização espacial 

além de aspectos rítmico musicais.  

Materiais: Latas e fita adesiva 

Descrição do atendimento: Davi conseguiu montar o tambor, encontrou os 

materiais e explorou os atendimentos com facilidade.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança 

e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras 

mais antigas , promovendo um momento de interação e diversão. 

PENDENTE 

29/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

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: Gabriel Fernandes Prim 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. REALIZADA 

08/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 

pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

15/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Música com copos – Escravos de Jó 

Objetivos terapêuticos: Trabalhar aspectos rítmicos, trazer uma nova 

funcionalidade para o copo, promover estímulos na linguagem por meio do 

canto e investigar o planejamento e execução motora.  

Materiais: Copos e violão. 

Descrição do atendimento: Gabriel não repetiu de imediato as frases 

musicais do terapeuta, demorou para aprender a música e a reprodução 

apresenta trocas na fala relacionadas à questões fonoaudiológicas. Na 

apreensão dos movimentos com os copos, mostrou não compreender as 

sequencias dos movimentos, realizando movimentos diferentes dos 

propostos pelo terapeuta. Foi possível perceber que Gabriel consegue 
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entonar as notas com boa afinação, o que pode ser positivo para futuras 

explorações vocais. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online - descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 

e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 

sons e pedir para que a criança identifique-os. PENDENTE 

29/10 Atendimento realizado em dupla com Álvaro 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada por meio de 

brincadeira lúdica e canções.  

Materiais – Brinquedos, cartões das músicas e instrumentos musicais. 

Descrição – O atendimento iniciou com uma apresentação entre os dois 

usuários. Foi realizada uma exploração da caixa de brinquedo e instrumentos 

e escolhidas músicas para cantar. Os usuários brincaram juntos porém o 

compartilhamento da brincadeira se mostrou pobre. Na canção do jacaré 

realizaram os movimentos e cantaram. No próximo atendimento reduzir os 

estímulos apresentados. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento presencial – Cenas e músicas  

Objetivos – Trabalhar a música e os sentimentos  

Materiais – Figuras das emoções e reprodutor de áudio 

Descrição – Realização de identificação de sentimentos de músicas com base 

na sua sonoridade e associação com imagens de figuras.   

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 
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22/10 Atendimento presencial – Cenas e músicas - Revisão  

Objetivos terapêuticos: Trabalhar as sensações e a música.  

Materiais: Computador e figuras dos sentimentos. 

Descrição do atendimento: Foi realizada uma revisão com os áudios 

anteriormente abordados e uma exploração de sensações sonoras também 

utilizando o violão. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

29/10 Atendimento presencial - Memória sonora dos instrumentos 

Objetivos – Trabalhar a percepção sonora e a memória.  

Materiais – Cartões dos instrumentos e reprodutor de audio 

Descrição – Joyce não conseguiu memorizar as sequencias dos áudios, mas 

conseguiu identificar os instrumentos, embora não tenha memorizado os 

nomes dos mesmos. Ao final foi realizado o quebra cabeças e Joyce 

demonstrou bastante facilidade na montagem. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Faltou 

07/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 

08/10 Atendimento presencial - Atendimento realizado em dupla com o 
fisioterapeuta da instituicao.  
Objetivos: Promover estimulos motores e musculares por meio de 
caminhada em esteira, escalada e sustentação postural em bola 
 
Materiais- esteira, espaldar, bola, brinquedos diversos, cadeira com 
rodinhas sem apoio 
 
Descrição- Início tinha urinado na roupa, foi realizada troca de vestuário e 
dado início ao atendimento. Foi realizado o circuito por duas vezes. Thiago 
estava realizando estereotipias vocais. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10 Atendiento presencial - Atendimento realizado em dupla com o 
fisioterapeuta da instituicao.  
Objetivos: Promover estimulos motores e musculares por meio de 
movimentos de rastejo no chão.  
 
Materiais- estímulos diversos 
 
Descrição- Thiago se apresentou com menos interesse de estar de pé, se 
jogou bastante e então foi decidido realizar movimentos de alongamento 
muscular e rastejo no chão. Thiago estava explorando a voz e tendo bom 
contato ocular, conseguiu aumentar a mobilidade da perna esquerda em 
alguns minutos e realizar o movimento de rastejo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 
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pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

21/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

22/10 Atendiento presencial - Atendimento realizado em dupla com o 
fisioterapeuta da instituicao.  
Objetivos: Promover estimulos motores e musculares por meio de 
movimentos de rastejo no chão.  
 
Materiais- estímulos diversos 
 
Descrição- Thiago se apresentou com menos interesse de estar de pé, se 

jogou bastante e então foi decidido realizar movimentos de alongamento 

muscular e rastejo no chão e conduzi-lo na esteira, espaldar e bola suíça 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online - descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 
desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 
dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 
meio da audição. Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança 
identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 
e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 
sons e pedir para que a criança identifique-os. PENDENTE 

29/10 Atendiento presencial - Atendimento realizado em dupla com o 
fisioterapeuta da instituicao.  
Objetivos: Promover estimulos motores e musculares por meio de 
movimentos de rastejo no chão.  
 
Materiais- estímulos diversos 
 
Descrição- Thiago conseguiu obter avanços no movimento de rastejo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento presencial – Trabalho comportamental mediado com 

instrumentos musicais e recursos lúdicos 

Descrição – No atendimento em questão a proposta foi a de adequar 

comportamento, realizando uma dinâmica onde a usuário só poderia 

manipular os objetos e instrumentos de seu interesse na cadeira e 

compartilhando com o terapeuta. Liv compreendeu a dinâmica e esta 

estratégia continuará sendo utilizada. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10 Atividade: O ratinho do nariz apurado. Objetivos: estimular e desenvolver o 

sentido do olfato; Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Compreender a função do olfato. 

Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 

reconhecendo os cheiros. Execução: a proposta é uma contação de história: 

O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá 

oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 

15/10 Atividade: Camilo, o porquinho comilão. Objetivos: Reconhecer o paladar 

como um dos nossos sentidos; Compreender que percebemos os gostos os 

alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos sabores (azedo, 

amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos 

sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: Diversos alimentos, 

com diversos sabores, para que as crianças possam estar identificando, 

diferenciando os diversos sabores. Execução: Após a contação de história, os 

pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para que a criança 

experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança 

possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

21/10 Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato Objetivos: estimular 

e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação cognitiva através 

do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar a 

sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. Material/estrategia: uma 

caixa de papelão, diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para 

vendar a criança. Execução: Atividade: a proposta é que a família utilize uma 

caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. 

Utilize uma venda na criança ( tampe seus olhos) e peça para que ela descreva 

o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. PENDENTE 

22/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
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28/10 Atendimento online - descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que 

e como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os 

sons e pedir para que a criança identifique-os. PENDENTE 

29/10 Atendimento presencial – Trabalho comportamental mediado com 

instrumentos musicais e recursos lúdicos 

Objetivos – Criar vínculo, trabalhar a interação e a atenção compartilhada. 

Materiais – Instrumentos musicais e recursos lúdicos 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em utilizar instrumentos 

musicais e recursos lúdicos para promover interação com prática musical. Liv 

constantemente recusa a presença do terapeuta na exploração dos 

instrumentos, não há contato ocular nem intenção comunicativa, a troca 

durante a exploração é mínima, mas Liv tem conseguido se manter sentada 

e por tempo adequado em cada exploração. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 Promover estímulos na linguagem, motricidade e questões cognitivas por 

meio de práticas e trocas musicais utilizando como materiais instrumentos 

musicais, recursos lúdicos, cartões de música e o corpo.   
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AMA 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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

08/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas, promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 
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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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

08/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Abordagem rítmica e de leitura silábica no 

teclado  

Objetivos terapêuticos: Trabalhar a atenção, a motricidade, aspectos 

rítmicos e explorar a leitura.  

Materiais: Peças da escadinha musical e teclado. 

Descrição do atendimento: Miguel escolheu o teclado como instrumento 

para o atendimento e a canção “O jacaré”. Com base nessas escolhas e 

utilizando as peças da escadinha musical foi desenvolvida uma atividade de 
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exploração rítmica com tônicas para acompanhar a canção. Miguel 

apresentou dificuldades em estabelecer o padrão rítmico (aspecto que pode 

ser melhor explorado nos demais atendimentos). Miguel vem apresentando 

uma mudança de entonação das respostas afirmativas por indagativas, 

foram feitas constantes pontuações neste aspecto 

 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas, promovendo um momento de interação e 

diversão. * PENDENTE 

29/10 Atendimento presencial – Exploração rítmica no cajón e rítmica melódica  

Objetivos – Aprimorar a percepção rítmica 

Materiais – Cajón  

Descrição – Miguel conseguiu compreender os padrões de movimentos de 

grave e agudo com escrita alternativa (circulo para grave e quadrado para 

agudo) mas não consegue manter o andamento, fica para o próximo 

atendimento um trabalho relacionado à velocidade de músicas, conceito de 

forte e fraco e aceleração e desaceleração. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem por meio de canções, trabalhar a 

percepção rítmica, estimular a interação e atenção compartilhada por meio 

de práticas musicais, utilizar uma abordagem pedagógico musical 

promovendo estímulos cognitivos e motores.  
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AMA 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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Falta  

08/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Abordagem harmônica no teclado. 

Objetivos terapêuticos: Trabalhar a postura na execução do teclado, 

abordar o teclado a duas mãos.  

Materiais: Teclado 

Descrição do atendimento: Gabriel mostrou preferência por explorar o 

teclado, desta forma foi utilizada uma musica trazida pelo usuário “See you 

again” e abordados aspectos de tonalidade e harmonia na canção. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

29/10 Atendimento presencial – Exploração melódica no teclado e participação do 

congresso referente ao decreto. 

Objetivos – Aprimorar a percepção melódica 

Materiais – Teclado ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos cognitivos e motores por meio de abordagem 

pedagógico-musical, abordando conceitos de melodia e harmonia e 

aprimorando a interação e atenção compartilhada em prática musical.  
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AMA 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  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento presencial – Cenas e músicas - início da criação de uma 
história com base nos sentimentos explorados.  
Descrição – Guilherme demonstrou ter ótima memória, lembrando da 
atividade abordada que já havia sido realizada em atividade para cara. Uma 
pequena revisão foi realizada e então foi feita a proposta de criar uma 
história com base em algum dos temas abordados. O tema foi escolhido foi 
o sentimento “Medo” e uma história de terror começou a ser construída. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Hora de leitura + roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Continuação de Cenas e Músicas - Construção de 

uma história de terror 

Objetivos terapêuticos: Explorar os sentimentos e a música, explorar 

aspectos pedagógicos e narrativa.  

Materiais: Computador 

Descrição do atendimento: Foi dado continuidade na construção da estória. 

Guilherme demonstrou dificuldades em expressar de forma sintética a 

estória que pretende relatar. No próximo atendimento a estória será 

finalizada e uma exploração de um trecho da canção “Sweet dreams” será 

feita no violão. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 
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utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

29/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

08/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. REALIZADA 
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29/10 Atendimento online - Brincando de mímicas 

Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a família e a 

criança, como também proporcionar momentos que desenvolvam o processo 

lúdico e simbólico. Brincadeira - Fazer de conta e adivinhar objetos com um 

rolo 

Como fazer? 

 um 

rolo pode ser qualquer objeto cilíndrico, como uma garrafa pet 500ml ou um 

monte de papel de rascunho enrolados);  brincadeira deve ser realizada 

entre a criança e um ou mais adultos; 

na mão e através de gestos faz de conta que é algum objeto, enquanto isso 

o/os outro/os participantes tentam adivinhar que objeto é. Por exemplo: 

Com o rolo na mão fingir que está cantando, fazendo de conta que o rolo é 

um microfone. Os participantes da brincadeira precisam adivinhar que o 

objeto é um microfone. Outro exemplo: Fazer movimentos como se o rolo 

fosse um pente e passa na cabeça como se estivesse penteando os cabelos, 

os outros participantes precisam adivinhar que é um pente. 

para o próximo participante, quando acertar o objeto. PENDENTE 

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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. REALIZADA 

08/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. REALIZADA 

15/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

247 / 544



 

29/10 Atividade: Festa no céu 

Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 

estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação. 

Materiais/Estratégias: Se tiver impressora, utilizar para imprimir e colorir os 

desenhos com lápis de cor; Celular para visualizar o vídeo da história; 

Passo a passo: 

• Apresentar para o José Eduardo a história da “Festa no céu”, assistindo 

junto com ele o link enviado junto com a atividade na plataforma. • Após 

assistirem a história, perguntar pra ele quem eram os animais que tinham 

sido convidados para a festa, e qual o animal que foi para a festa no céu sem 

ser convidado. • Imprimir a atividade abaixo solicitando que ele pinte 

somente aqueles animais que foram convidados para festa, que são os 

animais que voam. • Caso seja necessário, auxiliar ele a encontrar os que 

voam. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar o tempo de permanência nas atividades. 

Desenvolver a prática em conjunto, promovendo uma participação ativa 

nas atividades. 

Explorar conceitos teórico musicais por meio de jogos e atividades 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/10 Atendimento presencial - Memória sonora –  
Objetivos – Trabalhar a atenção e a memória. 
Materiais – Catões e reprodutor de áudio 
Descrição – Realização da atividade de memória sonora com funcionalidade. 

PENDENTE 

08/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
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28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

29/10 Atendimento realizado em dupla com Gabriel Prim 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada por meio de 

brincadeira lúdica e canções.  

Materiais – Brinquedos, cartões das músicas e instrumentos musicais. 

Descrição – O atendimento iniciou com uma apresentação entre os dois 

usuários. Foi realizada uma exploração da caixa de brinquedo e instrumentos 

e escolhidas músicas para cantar. Os usuários brincaram juntos porém o 

compartilhamento da brincadeira se mostrou pobre. Na canção do jacaré 

realizaram os movimentos e cantaram. No próximo atendimento reduzir os 

estímulos apresentados. 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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a 
coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, 
Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte 
superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma 
bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, 
grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo 
da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a 
diversão. PENDENTE 

08/10 Atendimento presencial – Realização do Lanche com comportamento 
adequado e funcionalidade. Realização da atividade de Memória sonora  
Objetivos – Trabalhar a atenção e a memória. 
Descrição – O paciente apresentou funcionalidade na realização da atividade, 
mantendo atenção porém apresentou dificuldades em memorizar as 
sequencias. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Música com copos – Escravos de Jó  

Objetivos terapêuticos: Explorar aspectos rítmicos, trazer uma nova 

funcionalidade para o copo, promover estímulos na linguagem por meio da 

canção.   
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Materiais: Copos e violão 

Descrição do atendimento: Foi realizado o jogo rítmico com copos “Escravos 

de Jó” com movimentos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

29/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 / 544



 

 

AMA 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: 04/01/2013 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

08/10 Atendimento presencial –  
Objetivos – Trabalhar a atenção e interação e promover estímulos na 
linguagem 
Descrição - Quebra cabeças do Seu Lobato – Muita falta de atenção e 
dificuldades na motricidade fina e planejamento e imitação motora.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10 Atendimento presencial – Rítmica com copos – Escravos de Jó  

Objetivos terapêuticos: Trabalhar aspectos rítmicos, investigar planejamento 

e execução motora, promover estímulos na linguagem por meio da canção.    
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Materiais: Copos 

Descrição do atendimento: Realizando o jogo rítmico musical “Escravos de 

Jó” com copos foi possível perceber que Isaelli apresenta dificuldades no 

planejamento motor bastante acentuadas, se estendendo até mesmo ao 

sentar, sendo que a usuário não conseguia sentar na almofada, precisando 

de ajuda para cruzar as pernas (sentou em W). ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

29/10 Atendimento presencial – Dominó musical 

Objetivos – Aprimorar a atenção e o planejamento motor. 

Materiais – Jogo Dominó Musical. 

Descrição – Isabelli conseguiu identificar os instrumentos, mostrando já 

conhecer alguns deles, porém novamente sua posição predominante foi 

sentar em W e o seu planejamento motor empobrecido, tendo pouco contato 

ocular com as peças do jogo. Isabelli aproximou algumas vezes as figuras dos 

olhos, mostrando uma possível perda visual. Foi realizada também  música 

“Cabeça, ombro, joelho e pé” e a criança mostrou ter pouca noção corporal, 

não identificando as partes do corpo cantadas na música.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a atenção e concentração, estimular a motricidade e o 

planejamento motor, promover estímulos na linguagem por meio de 

canções e a atenção compartilhada por meio de pratica musical.  
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AMA 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 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento presencial – Realização de trocas musicais 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção por meio de prática musical com 

instrumentos e usar a música para acalmar,  

Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com a fonoaudióloga do 

usuário. Fernando aceitou a retirada dos objetos da mão porém se mostrou 

agitado e eufórico com o violão, interagiu porém apresentou estereotipias 

constantemente (principalmente o balanceio). Realizou os encaixes na 

escadinha musical, soprou a flauta sem mediação. As canções não foram úteis 

no processo de acalmar neste atendimento. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

09/10 Atendimento presencial realizado em dupla com a fonoaudióloga do usuário. 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção por meio de prática musical com 

instrumentos, utilizar a escadinha musical e o alfabeto de encaixe para 

realização dos fonemas, promovendo estímulos cognitivos e linguísticos.  

Descrição – O atendimento iniciou com uma exploração do violão e da 

escadinha musical, Fernando estava calmo, sem realizar hetero e auto agressão 

e realizando comandos. Explorou o violão lembrando de movimentos 

orientados em atendimentos anteriores. Com o alfabeto de encaixe conseguiu 

encaixar todas as peças, foi utilizado o recurso de cócegas como reforço 

positivo. Foi constatado que Fernando está com dentes careados e doendo e 

com as unhas dos dedões dos pés inflamadas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 
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nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

23/10 Atendimento Presencial – Atendimento realizado em dupla com a 

fonoaudióloga do usuário.  

Materiais – Alfabeto de encaixe, violão, cartões de músicas. 

Objetivos – Promover estímulos na linguagem e instalar fonemas por meio 

de canções e alfabeto de encaixe. Explorar questões pedagógicas por meio 

do alfabeto de encaixe. Explorar a motricidade fina por meio do alfabeto de 

encaixe (rosquear).  

Descrição – O usuário encontrava-se bastante desorganizado, realizando 

muitas estereotipias e realizando auto e hétero-agressão constantemente. 

Não conseguiu focar em nenhum estímulo apresentado. Em um determinado 

momento bateu palmas ao final de uma música colocada em um reprodutor 

de áudio porém foi o único momento em que demonstrou perceber o 

estímulo terapêutico. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

30/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

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 Barreiros de Alexandri 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento presencial – Primeiro contato com a usuário 

Objetivos – Criar vínculo e investigar dificuldades e potencialidades afim de 

desenvolver um planejamento individualizado. 

Descrição – Ao entrar na sala de atendimento a usuário se desorganizou e 

começou a chorar. Em poucos momentos parou de se comunicar apenas pelo 

choro, quando tocou o xilofone e viu um livrinho. Não aceitou aproximação 

do terapeuta em nenhum momento e não aceitou os brinquedos e atividades 

propostos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 
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23/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 
Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 
criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 
brincadeiras mais antigas, promovendo um momento de interação e 
diversão. PENDENTE 

30/10 Atendimento presencial – Primeiro contato com a usuário 

Objetivos – Criar vínculo e investigar dificuldades e potencialidades afim de 

desenvolver um planejamento individualizado. 

Descrição – Ao entrar na sala de atendimento a usuário se desorganizou e 

começou a chorar. Em poucos momentos parou de se comunicar apenas 

pelo choro, quando o terapeuta cantou a canção “5 patinhos”. Não aceitou 

aproximação do terapeuta em nenhum momento e não aceitou os 

brinquedos e atividades propostos, a responsável técnica da instituição 

entrou no atendimento para investigar recusa à figura masculina, porém a 

usuário se apresentava em crise, parecendo querer explorar os estímulos 

oferecidos mas sem conseguir controlar o choro.  

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  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento online - Cenas e músicas 

Objetivos – Trabalhar as músicas e emoções/sensações, habilidades 

auditivas, linguagem. 

Descrição – A proposta Do atendimento se deu em identificar qual a música 
perfeita para cada uma das 5 imagens apresentadas. Cada uma das músicas 
causa uma sensação diferente, podendo ser assustadora, alegre, angelical, 
triste ou imponente, e as imagens correspondem à ambientação de cada uma 
dessas músicas. Guilherme identificou com facilidade e escolher o 
sentimento de “Paz” para criar uma história. Foi realizado narração e criação 
de histórias com base nos sentimentos também. PENDENTE 

09/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10 Atendimento presencial – Exploração melódica no teclado 

Materiais – Teclado 

Objetivos – Explorar questões pedagógico-musicais, trabalhar aspectos 

melódicos e rítmicos. 

Descrição – Foi realizada a atividade “Qual é a música”, na qual Guilherme 

tocou sequencias melódicas escritas por extenso em papel no teclado e 

identificou as canções executadas, parabéns pra você e dó ré mi pastorzinha, 

escreveu o nome da música no espaço em branco. Ao final executou a 

melodia e uma sequencia de bordão rítmico na música Sweet Dreams.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 
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reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 Atendimento presencial – Exploração melódica no teclado 

Materiais – Teclado 

Objetivos – Explorar questões pedagógico-musicais, trabalhar aspectos 

melódicos e rítmicos e abordar a motricidade fina com execução melódica 

com dedos pré-definidos por numeração e combinação de melodias a duas 

mãos.  

Descrição – O atendimento iniciou com a numeração dos dedos da mão 

esquerda e direita, após isso uma série de exercícios melódicos foi realizada, 

combinando melodias a uma e duas vozes, com as duas mãos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Avaliar vivencias e preferencias musicais. Promover estímulos cognitivos e 

motores por meio de abordagem teórico prática musical. Trabalhar a 

atenção compartilhada e a interação por meio de prática musical.  
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AMA 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  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Realização do Lanche com funcionalidade e independência, sem desvios 
comportamentais.  

09/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. REALIZADA 

16/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

23/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando 

PENDENTE 

30/10  Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 
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brincadeiras mais antigas, promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

•Aumentar o foco de atenção, adequar questões comportamentais e 

aumentar o engajamento nos estudos pedagogico-musicais. • 

Explorar e desenvolver a execução de canções acompanhadas com 

instrumentos percussivos e melódicos, promovendo interação, 

atenção compartilhada e estimulando a concentração e a 

coordenação.  
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AMA 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 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

09/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

23/10 Atendimento presencial 
Objetivos – Investigar a relação com sons e vibrações, trabalhar o tempo de 
permanência em atividade sentado. 
Materiais – Pau de chuva, chocalhos, chequerê.  
Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com a fonoaudióloga do 
usuário. Uma série de investigações com instrumentos com característica de 
vibrar foram utilizados. Atividades na mesa foram realizadas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 
Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 
pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 
criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 
brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 
diversão. PENDENTE 

30/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

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 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

09/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia PENDENTE 

23/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 Atendimento online - O QUE ESTÁ FALTANDO NA IMAGEM? 

Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, estimular a percepção 

visual, comunicação oral e aspectos cognitivos.  

Atividade: A proposta da atividade é que Vinicius identifique o que está 

faltando nas imagens abaixo, trabalhando assim a linguagem oral, atenção e 

cognitivo, aumentando também o vocabulário e percepção visual. 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 Heineberg 
DN: 26/09/2013 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – 
Objetivos – reestabelecer vínculo, trabalhar a interação e atenção 
compartilhada utilizando ursinhos como ferramentas.  
Materiais – Urso de pelúcia, Emília e instrumentos musicais. 
Descrição – A proposta de utilizar a Boneca Emília como recurso lúdico no 

atendimento desta vez não surtiu resultados positivos no comportamento 

de Martina. A usuário chegou já um pouco desorganizada, se jogou no chão 

ao entrar na instituição e não aceitou passar o alcool nos pés e mãos. Já na 

sala, ao ser colocada a música do ursinho pimpão se acalmou, porém não 

quis aceitar as trocas para outros momentos, como o momento de prática 

de conjunto com o terapeuta, queria repetir a canção. Foi então realizada 

uma troca com a canção cabeça ombro joelho e pé, que martina, relutante, 

aceitou executar ao violão e depois voltar a ouvir o ursinho pimpão, porém 

não aceitou demais trocas, apresentando heteroagressão e choro 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  

09/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 
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vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 

os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

23/10 Atendimento Presencial –  

Materiais – Urso de pelúcia, violão, xilofone. 

Objetivos – Adequar comportamento, promover estímulos na interação e 

atenção.  

Descrição – Martina chegou calma, lavou as mãos e secou sozinha, na sala de 

atendimento solicitou a música Ursinho Pimpom, porém desorganizou 

porque queria a canção no celular e não executada pelo terapeuta. Foi feito 

um combinado de primeiro tocar no violão e depois ouvi-la no celular (sem 

acesso a vídeo). Martina conseguiu interagir, identificar notas e cores e 

escolher músicas para cantar. Por conta própria realizou o quebra cabeças do 

seu lobato ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

30/10 Atendimento Presencial –  

Materiais – Urso de pelúcia, violão, xilofone. 

Objetivos – Adequar comportamento, promover estímulos na interação e 

atenção.  

Descrição – Martina estava calma, se despediu da mãe na chegada, lavou as 

mãos com funcionalidade e independência e entrou na sala comunicando 

querer a música do ursinho pimpão. Ao ser ofertado os cartões das músicas 

optou pelos 5 patinhos, após isso foi utilizada a canção do ursinho pimpão no 

reprodutor de áudio porém isso desencadeou uma disrupção de 

comportamento que adequou-se em seguida. Após isso foi realizado o 

quebra cabeças do seu lobato e tocada a música do ursinho pimpão no violão. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  

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 
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(sons curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • 

Desenvolver noções rítmicas e de expressão do canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 / 544



 

 

AMA 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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/10 Atendimento presencial – Sequencia logica de música e escolha de canções 
da pasta 
Materiais – Cartões com sequencia lógica da música do jacaré e pasta de 
música. 
Descrição – Inicialmente foi realizada a canção do jacaré, que embora seja 
infantilizada é uma bos ferramenta para construção de sequencia lógica. O 
usuário realizou a sequencia com funcionalidade mas certa dificuldade já 
que não conhecia a música anteriormente. Após isso recontou a estória com 
suas adaptações. Depois foi realizada uma escolha de músicas da pasta com 
as quais foi feito um momento de troca musical com estímulo da linguagem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

09/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10 Atendimento Presencial –  

Materiais – Pasta de música, violão e cajón  

Objetivos – Trabalhar estímulos na linguagem, tempo de permanência, 

aspectos pedagógicos (leitura) e aspectos rítmicos (cajón 

Descrição – O atendimento se deu em uma exploração da leitura dos títulos 
das músicas da pasta para escolha de qual cantar e tocar no cajón.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 
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utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 Atendimento presencial 

Materiais – Pasta de música, violão e cajón.   

Objetivos – Trabalhar estímulos na linguagem, tempo de permanência, 

aspectos pedagógicos (leitura) e aspectos rítmicos (cajón).  

Desrição - Lucas estava bastante agitado, com dificuldades de manter o foco 

nas atividades propostas, apresentou ecolalias constantemente e teve 

muitos desvios comportamentais, foi possível abordar apenas uma canção 

sem exploração rítmica  ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/10 Atendimento presencial – Realização do lanche e escolha de músicas com 
busca no sportfy no celular do usuário. 
Materiais – Utensílios para o lanche, pasta de música e celular.  
Descrição – O atendimento teve inicio com o momento de lanche. Nos 
últimos dez minutos foram escolhidas três músicas. O usuário além de 
participar cantando algumas partes da letra (neste aspecto foi possível 
perceber que a pronuncia melhorou) o usuário também escreveu o nome das 
musicas no spotfy. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

16/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não copareceu 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 Atendimento presencial 

Objetivos – Aprimorar e expandir a utilização funcional do celular e promover 

estímulos na linguagem por meio de canções 

Materiais – Celular e violão 
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Descrição – A proposta do atendimento se deu em utilizar imagens no celular 

com as letras de músicas para realizar a escolha das canções a serem 

exploradas. 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 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    
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

09/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

16/10 Atendimento online – Hora de leitura + ;roda de conversa - Objetivos: 
Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo 
que mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 
processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 
ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 
cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10 Atendimento presencial – Exploração melódica do violão.  

Materiais – Violão. 

Objetivos – Trabalhar questões pedagógico-musicais e motricidade. 

Descrição – Introdução do conceito de tablatura e exploração de melodias a 

uma e duas cordas (Brilha brilha estrelinha e parabéns pra você). 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  

 

 

273 / 544



 

 

AMA 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  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/10 Atendimento online - Atividade: Bilboquê Objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina, lateralidade, coordenação motora ampla, Promover momentos 

de interação entre crianças e familiares. Desenvolvimento: Para realizar essa 

atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. 

Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois 

amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 

para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 

barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 

brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

09/10 Atendimento presencial – Realização do quebra cabeças do “Seu Lobato”, 
canções dos cartões de musicas e bolhas de sabão como reforço positivo.  
Objetivos – Reestabelecer vínculo, adequar comportamento, trabalhar a 
interação e a atenção, realizar estímulos cognitivos e da linguagem.  
Descrição – Inicialmente foi realizado o quebra cabeças do “Seu Lobato”, 
Felipe demonstrou dificuldades para reconhecer as peças, mas montou até 
o final quando foi cantada a música do Seu Lobato, e embora inicialmente 
tenha se recusado, logo cantou junto e realizou as onomatopeias sugeridas. 
Após isso musicas da roda de música foram escolhidas e Felipe pôde então 
escolher um brinquedo para o final do atendimento. O brinquedo escolhido 
foi a bolha de sabão. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10 Atendimento online – Pega Bola - objetivos: Desenvolver coordenação 

motora fina, viso motora e lateralidade. Estimular atenção sustentada e 

compartilhada. Promover momentos de interação entre o usuário e seus 

familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 

confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet 

cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal 

ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto 

nosso brinquedo é só começar a diversão. Qualquer dúvida ou dificuldade 

estou a disposição. PENDENTE 

21/10 Atendimento online – Vai e Vem -  objetivos: Estimular a coordenação motora 

fina e ampla; Desenvolver atenção compartilhada; Promover momentos de 

interação entre os usuários e familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje 

vamos realizar mais uma atividade em comemoração ao mês da criança. Para 

realizar essa atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 

confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 

superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a brincadeira. 

Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e interação entre 
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os participantes, aproveite esse momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

23/10 Atendimento presencial – Interação com música, quebra-cabeças e bolhas de 

sabão 

Materiais – Cartões das músicas, quebra cabeças do seu lobato, violão e 

bolhas de sabão 

Objetivos – Adequar comportamento, trabalhar a interação e a atenção 

compartilhada por meio da prática musical em grupo. 

Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com a psicopedagoga do 

usuário afim de promover a criação de vínculo e explorar a interação. Foram 

escolhidas músicas, montado o quebra cabeças do seu lobato e realizado a 

bolha de sabão como reforço positivo. Felipe interagiu, realizou 

onomatopeias e gestos, escolheu musicas e permitiu tocar “que bonita sua 

roupa” que vinha recusando em 2020. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Resgatando uma brincadeira de família - objetivos: 

Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os 

pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de 

criança e assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas 

brincadeiras mais antigas , promovendo um momento de interação e 

diversão. PENDENTE 

30/10 Atendimento presencial – Interação com música, atividade de pareamento e 

sequencias lógicas.  

Materiais – Cartões das músicas, violão e tambor, sequencia lógica do Jacaré 

e A roda do ônibus e atividade de pareamento.  

Objetivos – Adequar comportamento, trabalhar a interação e a atenção 

compartilhada por meio da prática musical em grupo.  

Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com a psicopedagoga do 

usuário afim de promover a criação de vínculo e explorar a interação. Foram 

escolhidas músicas, realizadas atividades de pareamento e as sequencias 

lógicas do Jacaré e a roda do ônibus, Felipe teve bom comportamento, 

utilizou a fala para se comunicar algumas vezes. 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. 

 

275 / 544



 

 

AMA 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  

ês: Junho/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/10 Atendimento online – Álbum de fotos de família - Objetivos: Fortalecer os 

laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. Descrever situações 

nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no 

cotidiano. PENDENTE 

08/10 Atendimento online – Hora de leitura + roda de conversa - Objetivos: 

Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que 

mais lhe interessa. Contar histórias. PENDENTE 

15/10 Atendimento online – Hortas em vasos alternativos - Objetivos: Aprender o 

processo de transformação. Estimular a convivência harmoniosa entre o 

ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, promovendo o 

cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10 Atendimento Presencial –  

Materiais – Teclado 

Objetivos – Trabalhar a motricidade e aspectos pedagógico musicais 

Descrição – O atendimento se deu em uma exploração melódica a duas vozes. 

Daniel escolheu uma nova musica para aprender  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10 Atendimento online – Escultura em 3D - Objetivos: Unir arte com 

reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e 

reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo que 

podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva 

ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar 

uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, 

utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e 

imaginação. PENDENTE 

30/10 Atendimento Presencial –  

Materiais – Teclado 

Objetivos – Trabalhar a motricidade e aspectos pedagógico musicais, 

abordando melodias 

276 / 544



 

Descrição – Foi dado continuidade ao estudo da música escolhida pelo 

usuário para exploração melódica. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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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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 OUTUBRO 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 – OUTUBRO/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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

12/10/2020 Feriado Nacional. 

14/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

19/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
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Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.   
PENDENTE 

26/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
REALIZADA  

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. PENDENTE 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

12/10/2020 Feriado. 

14/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE. 

19/10/2020 Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE  

26/10/2020 ATENDIMENTO PRESEMCIAL – não compareceu 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
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Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Desenvolver novas formas de Arte, através de sua imaginação. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA 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; OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

12/10/2020 Feriado. 

  14/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

  19/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
REALIZADA 

26/10/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
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Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
REALIZADA 

Objetivos Conhecer novas cores. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 / 544



  

 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/10/2020 Faltou. 

07/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

12/10/2020 Feriado Nacional. 

14/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

19/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 
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26/10/2020 Usuário desligado da AMA Litoral. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/10/2020 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Atenção, tempo de permanência na mesma atividade, manuseio de 
diferentes texturas e materiais. 
Materiais: Massinha de modelar colorida, forminhas para corte, etc. 
Usuário manteve atenção e permaneceu sentado durante toda a atividade 
proposta. Muito criativo, enrolou serpentina, manuseou a massinha com cautela, 
cuidando para não misturar as cores. Não negou-se em nenhum momento em 
segurar a massinha com ambas as mãos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

12/10/2020 Feriado Nacional. 

14/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

  19/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
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A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

26/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas, diferentes 
materiais. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

Data  

05/10/2020 Atividade: Continuação do desenho da história “João e a Bruxa”. Criada para a 
caixa de teatro de sombras. 
Objetivos: atenção compartilhada, concentração, tempo de permanência na 
atividade. 
Materiais:  Folha sulfite, lápis 6B, lápis de cor. 
Usuário muito interessado, demonstrou atenção compartilhada e 
criatividade em atendimento. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo.  
PENDENTE. 

12/10/2020 Feriado Nacional. 

14/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

  19/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
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Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

26/10/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas e 
materiais. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
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Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Fez uma 
estrela. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
 PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo sua expressão e 
imaginação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 / 544



  

 

 

 

_______________________________________ 

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: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Apresentação Música usuários das Oficinas SAE e profissionais da AMA. 

07/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

13/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

20/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Caixa e Teatro de sombras. 
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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.  
Desenvolvimento: escolha do tema, dos personagens, estória, divisão de tarefas, 
apresentação na caixa. 
 Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos 
personagens até participação . Muito criativo e participativo. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Faltou. 

07/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

27/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 
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28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
 PENDENTE 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Origami Casa, mais cenário desenhado. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: papel colorido, tesoura, cola, giz de cera, papel sulfite. 
Desenvolvimento: Realizar o origami com auxílio da terapeuta de Artes. Colar na 
folha sulfite e desenhar o cenário de fundo.  
Usuário foi muito caprichoso e criativo. Realizou a atividade proposta com 
interesse e manteve-se atento todo o tempo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE. 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE. 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
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Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Fez um 
condomínio. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
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Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Fez umna 
cidade com prédios e rua. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

Objetivos Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Utilizar da Arte como forma de manifestação expontânea. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Origami Casa, mais cenário desenhado e colagem EVA picado. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: EVA picado, papel colorido, tesoura, cola, giz de cera, papel sulfite. 
Desenvolvimento: Realizar o origami com auxílio da terapeuta de Artes. Colar na 
folha sulfite e desenhar o cenário de fundo.  
Usuária foi muito caprichosa e criativa. Realizou a atividade proposta com interesse 
e manteve-se atenta todo o tempo. Nomeou o que desenhou depois. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
PENDENTE 

13/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE. 

20/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
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ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
Utilizar-se da Arte como forma de manifestação espontânea. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Desenho criativo. 
Objetivos: Despertar a criatividade; aumentar a atenção compartilhada e tempo de 
permanência na mesma atividade. 
Materiais: Papel sulfite, lápis, borracha, giz de cera, lápis de cor, canetinhas.  
Desenvolvimento: Desenhar usando a criatividade pessoal. Usuário fel uma rampa 
com looping e caminhões gigantes. 
 Muito criativo, demonstrou atenção e controle de permanência nesta atividade 
proposta pela Educadora  de Artes. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

15/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

21/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
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Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

22/10/2020 Caixa e Teatro de sombras. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, oralidade, coordenação. 
Materiais: Lanterna (celular), palito de churrasco, durex, tesoura, cola branca 
escolar, caixa de papelão, canetão permanente, tecido fino branco, cartolina. 
Desenvolvimento: Criar uma história que poderá ser narrada por duas pessoas. 
Escolher 5 ou 6 personagens para esta apresentação na caixa de teatro de sombras. 
Brincar com o lúdico e com a imaginação, propondo ao usuário uma parceria nesta 
hora, onde os dois (usuário/terapeuta) atuarão juntos. Usuário foi participativo 
nesta atividade proposta. Boa atenção compartilhada e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

29/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a expressão e a 
imaginação. 
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AMA 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:  04/01/2013 
Mês: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

22/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuária demonstrou interesse na atividade proposta. Muito agitada para realizar a 
atividade. Necessitou de mediação constante, para conseguir terminar o que lhe 
foi proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Em 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

08/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário demonstrou atenção e interesse na atividade proposta. Muito criativo e 
paciente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
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A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: Desenhando com uma venda nos olhos. 
Objetivos: Cooperação, atenção compartilhada, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade. 
Materiais: Venda de tecido macio, lápis, folha sulfite, giz de cera, canetinhas 
hidrocor. 
Desenvolvimento: Explicar a atividade ao usuário. Vendar seus olhos e auxiliá-lo a 
perceber a folha para realizar seu desenho secreto. Após tirar a venda apresentar 
o desenho e desenhar os detalhes. Pintar em seguida. 
Usuário mostrou muita curiosidade em tirar a venda ao realizar seu desenho. 
Queria que a terapeuta colocasse uma venda também. Manteve boa atenção 
durante todo o tempo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Caixa e 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. 
 Desenvolvimento: 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 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA 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: OUTUBRO / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Lanche terapêutico. Usuário, neste horário fez seu lanche orientado pela 
Educadora de Artes. Teve que ser orientado quanto à: postura ao sentar-se, 
mastigação com a boca devidamente fechada, pressa ao alimentar-se, pedaços 
grandes/bocados, entre outros. Tentou cantar  várias vezes e isto fez demorar o 
lanche. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
REALIZADA 

15/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
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A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: Desenhando com uma venda nos olhos. 
Objetivos: Cooperação, atenção compartilhada, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade. 
Materiais: Venda de tecido macio, lápis, folha sulfite, giz de cera, canetinhas 
hidrocor. 
Desenvolvimento: Explicar a atividade ao usuário. Vendar seus olhos e auxiliá-lo a 
perceber a folha para realizar seu desenho secreto. Após tirar a venda apresentar 
o desenho e desenhar os detalhes. Pintar em seguida. 
Usuário mostrou muita curiosidade em tirar a venda ao realizar seu desenho. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
REALIZADA 

29/10/2020 Atividade: Caixa e 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. 
Desenvolvimento: 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 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA 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: OUTUBRO/ 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

08/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário demonstrou atenção e interesse na atividade proposta. Muito criativo e 
paciente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
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ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: Desenhando com uma venda nos olhos. 
Objetivos: Cooperação, atenção compartilhada, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade. 
Materiais: Venda de tecido macio, lápis, folha sulfite, giz de cera, canetinhas 
hidrocor. 
Desenvolvimento: Explicar a atividade ao usuário. Vendar seus olhos e auxiliá-lo a 
perceber a folha para realizar seu desenho secreto. Após tirar a venda apresentar 
o desenho e desenhar os detalhes. Pintar em seguida. 
Usuário mostrou muita curiosidade em tirar a venda ao realizar seu desenho. 
Gostou de realizar a atividade proposta, apresentando seu “monstro” depois de 
desenhar. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

Data   

02/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE  

09/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário necessitou de mediação para realizar a atividade proposta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
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interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

09/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

16/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

21/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, tesoura, 
faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
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Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Desenhou 
o “Relâmpago McQueen do filme Carros da Disney”.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

30/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através das Artes. 
Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: Massinha de modelar.  
Objetivos: Manter foco na atividade. Estabelecer vínculo terapêutico. Manter 
atenção compartilhada. Desenvolver a criatividade. 
Materiais: massinha de modelar, garfinho, palitos de picolé, pecinhas de cortar 
biscoito. 
Moldar formas e figuras, com auxílio das forminhas. Fazer rolinhos e bolinhas com 
a massa.  
Usuário realizou a atividade proposta com interesse. Pouca atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
REALIZADA 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
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duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
PENDENTE 

09/10/2020 Lanche terapêutico Junto da Psicopedagoga Deise. Usuário foi orientado durante a 
mastigação (coloca pedaços grandes na boca). Necessita de calma para alimentar-
se e realizar a higiene após o lanche. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
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PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Pintura com giz de cera e caneta hidrocor. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e manter vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite, giz de cera, caneta hidrocor. 
Desenvolvimento: Usuário deverá escolher um desenho e utilizar a técnica de 
pintura com estes materiais citados. 
Demonstrou gostar da atividade proposta. Estava mais participativo neste dia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
REALIZADA 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atendimento junto da Psicóloga Rafaela. Atividades: Tirar os Legos colados na 
parede.  Brincadeira com lanterna, música Jacaré ,Janelhinha, Indiozinhos... 
Materiais: Lego, pote, lanterna de brinquedo, bichinho de borracha, celular,  
Desenvolvimento: Apontar com a lanterna os objetos (Lego, bichinhos, partes do 
corpo...) fazer com que a criança estabeleça vínculo terapêutico nesta atividade 
proposta. Tirar os Legos colados na parede. 
Usuário demonstrou medo ao apagar a luz para usar a lanterna. Teve iniciativa de 
guardar os legos. Maior atenção compartilhada com a psicóloga Rafaela. Dava 
muitas risadas. Em muitos momentos mostrava-se contrariado/desorganizado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
PENDENTE 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
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Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Ouvir música infantil. 
Objetivos: Voltar a calma e atenção. Manter vínculo terapêutico novamente. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Ouvir música e explorar os sons que nosso corpo produz como: 
palmas, estralar os dedos, bater em objetos, etc. 
Usuário estava muito agitado neste dia, mantendo pouca atenção e concentração 
na atividade proposta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

09/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário demonstrou atenção e interesse na atividade proposta. Muito criativo e 
paciente. Escolheu desenho do Batman. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos 
sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio 
do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças 
possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
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A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Pintura com giz de cera e caneta hidrocor. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e manter vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite, giz de cera, caneta hidrocor. 
Desenvolvimento: Usuário deverá escolher um desenho e utilizar a técnica de 
pintura com estes materiais citados. 
Demonstrou gostar da atividade proposta. Estava calmo e participativo neste dia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa audição, 
após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 
Desenvolver novas formas através da imaginação. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Desenho com impressão de folhas giz de cera. 
Objetivos: Manusear diferentes texturas e materiais. 
Materiais: Folhas naturais, giz de cera, folha sulfite. 
Desenvolvimento: Colocar as folhas sob a sulfite. Passar o giz de cera deitado sobre 
a folha e ver a impressão aparecer. 
Usuário mostrou-se muito surpreso. Pareceu gostar muito da atividade proposta.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
REALIZADA 

13/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
REALIZADA 

20/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
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ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
REALIZADA 

27/10/2020 Atividade: pintando com gelo colorido. 
Objetivos: Explorar diferentes materiais sensoriais. Reconhecer as cores primárias. 
Materiais: Forma para gelo, palito de picolé, tinta, água, congelador, plástico 
grande para pintar. 
Desenvolvimento: Tirar o gelo da forminha segurando pelo palito. Pintar 
livremente pelo plástico. Utilizar todas as cores. 
Usuário mostrou bastante interesse pela atividade. Teve de ser orientado que não 
podia provar. Perguntava se era doce. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
Usuário realizou a atividade. “Pedalando uma bike”. 
REALIZADA 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a 
expressão e a criatividade. 
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AMA 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: OUTUBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Colagem EVA no algodão doce.   
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
“Eu gosto aqui”, que “bonito”, “que colorido”... 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

13/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

20/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
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iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a 
expressão e a criatividade. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
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Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
PENDENTE. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e suportes. 
Criar ou recriar formas expressivas. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

07/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

13/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

20/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 
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27/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Fez um 
robô e um vulcão. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte através de diferentes materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

08/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
PENDENTE 

15/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
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Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Brincando de desenhar. 

Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e permanência na atividade.    
Reconhecer as formas geométricas.  
Materiais: Folha sulfite, lápis de escrever, lápis de cor. 
Desenvolvimento: Peça a um familiar para ler as instruções, enquanto você 
desenha no espaço abaixo. Observar o que falta no boneco e desenhar 
também.  
Atividade elaborada pela equipe /psicologia e artes.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
Conhecer diferentes materiais e texturas variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334 / 544



  

 

 

 

_______________________________________ 

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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
PENDENTE 

08/10/2020 Reunião de pais na AMA. 

15/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
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Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Mímica. 
Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a família e a criança, 
como também proporcionar momentos que desenvolvam o processo lúdico e 
simbólico. Brincadeira - Fazer de conta e adivinhar objetos com um rolo. 
Esta brincadeira deve ser realizada entre a criança e um ou mais adultos;  Um dos 
participantes fica com o rolo na mão e através de gestos faz de conta que é algum 
objeto, enquanto isso o/os outro/os participantes tentam adivinhar que objeto é. 
Passar o rolo para o próximo participante, quando acertar o objeto. PENDENTE 

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

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão. 
REALIZADA 

08/10/2020 Reunião de pais na AMA. 

15/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
REALIZADA 

22/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
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Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Areia da lua. 
Objetivos: manusear diferentes texturas e materiais, atenção, tempo de 
permanência numa mesma atividade. 
Materiais: estabelecidos na receita/ em anexo na plataforma. 
Desenvolvimento: Com auxílio de um adulto fazer a receita passo a passo e depois 
manusear a massinha de areia da lua. PENDENTE 

Objetivos Em 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 : OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/10/2020 Atividade: Álbum de fotos da família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. 
Reforçar o vínculo com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Fazer o resgate das fotos antigas juntamente de seus filhos. 
Relembrar momentos alegres há muito esquecidos. Hoje só usamos celular, Selfies 
e postamos em redes sociais. Vamos sair das telas e montar um mural com estas 
fotos. Tirem este tempo para vocês, conversem, analisem, com certeza será muito 
produtivo. 
PENDENTE 

08/10/2020 Reunião de pais na AMA. 

15/10/2020 Hora da Leitura + Roda de Conversa. 
Objetivos: Desenvolver  a linguagem.  
Estimular a memória.  
Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Contar histórias. 
Materiais: Livros variados, Gibis, Ebooks, entre outros. 
Desenvolvimento: Vamos resgatar a leitura, estabelecer um horário para cada um, 
ou, em família para a mesma. Socializar o que leram após, oportunizando que cada 
um possa falar o que entendeu, o que mais gostou, etc. Também vale ressaltar que 
contar histórias da infância dos pais é muito interessante. Será um momento rico 
para ambos pais/filhos. 
PENDENTE 

21/10/2020 Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender  o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: mudas variadas ou sementes, garrafas pet, terra, colher de sopa, 
tesoura, faca, corda, água. 
Desenvolvimento: plantar conforme as instruções em vídeo, confeccionando o 
“vaso” com material reciclado/alternativo.  
PENDENTE 

22/10/2020 Atividade: Desenhando com uma venda nos olhos. 
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Objetivos: Cooperação, atenção compartilhada, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade. 
Materiais: Venda de tecido macio, lápis, folha sulfite, giz de cera, canetinhas 
hidrocor. 
Desenvolvimento: Explicar a atividade ao usuário. Vendar seus olhos e auxiliá-lo a 
perceber a folha para realizar seu desenho secreto. Após tirar a venda apresentar 
o desenho e desenhar os detalhes. Pintar em seguida. 
Usuário mostrou muita curiosidade em tirar a venda ao realizar seu desenho. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex, tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3 D grande, pode ser com técnica de 
encaixe, colagem,  utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação.  
PENDENTE 

29/10/2020 Atividade: Caixa e 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. 
Desenvolvimento: 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 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e suportes 
variados. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

  01/10/2020 Atividade: Pintura com bolinhas na caixa.  
Objetivos: Aumentar o nível de concentração e destreza pessoal. 
                   Manter atenção e tempo de permanência na atividade. 
Materiais: Cuba de plástico ou tampa de caixa grande, bolinhas de gude ou de 
borracha, papel sulfite, tintas variadas, pincel, avental. 
Desenvolvimento: Colocar o papel dentro da cuba. Fazer vários pingos de tinta. 
Jogar as bolinhas e movimentar a caixa para cima e para baixo, para um lado e 
outro. Movimentos circulares também valem. 
Usuário demonstrou atenção durante toda a atividade proposta. Foi muito 
cuidadoso e criativo. Disse que parecia uma “Montanha Russa”. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção  do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

15/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  

341 / 544



  

 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

  22/10/2020 Atividade: Desenhando com uma venda nos olhos. 
Objetivos: Cooperação, atenção compartilhada, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade. 
Materiais: Venda de tecido macio, lápis, folha sulfite, giz de cera, canetinhas 
hidrocor. 
Desenvolvimento: Explicar a atividade ao usuário. Vendar seus olhos e auxiliá-lo a 
perceber a folha para realizar seu desenho secreto. Após tirar a venda apresentar 
o desenho e desenhar os detalhes. Pintar em seguida. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

29/08/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
Apropriou-se bem do espaço/ suporte da mesa. Fez vários animais apresentando 
boa noção de tamanhos e formas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Criar novas formas através de sua imaginação. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

09/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário demonstrou atenção e interesse na atividade proposta. Muito criativo e 
paciente. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos 
sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio 
do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças 
possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
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Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Pintura com tinta Guache. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e manter vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite, pincel, tinta Guache. 
Desenvolvimento: Usuário deverá escolher um desenho e utilizar a técnica de 
pintura com estes materiais citados. 
Demonstrou gostar da atividade proposta. Estava extremamente agitado neste 
dia. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa audição, 
após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais artísticos. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: Colagem E.V.A.  
Objetivos: Atenção, concentração, cuidado, manter tempo de permanência na 
atividade. 
Materiais: Papel sulfite com desenho à escolher, pedaços de E.V.A picados, cola 
branca escolar. 
Desenvolvimento: Dispor colando os pedacinhos de E.V.A picados sobre o desenho 
escolhido. (aranha) 
Usuário mostrou pouca atenção ao realizar a colagem em sua atividade. 
Desorganizou-se por causa de um brinquedo que viu na estante (tartaruga) e foi 
difícil voltar à calma. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
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Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Pintura com tinta Guache. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e manter vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite, pincel, tinta Guache. 
Desenvolvimento: Usuário deverá escolher um desenho e utilizar a técnica de 
pintura com estes materiais citados. 
Demonstrou gostar da atividade proposta. Estava extremamente agitado  neste 
dia. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE. 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com mediação direta da terapeuta.. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Lanche terapêutico Junto de outra usuária para integração. Neste horário o usuário 
realizou seu lanche de forma tranquila, interagindo com outra criança de forma 
educada e cortêz. Recusou-se a comer fruta (maçã), alimentando-se de sanduiche 
e suco. Deverá ser trabalhado e orientado pela Terapeuta Ocupacional. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10/2020 Atividade: O ratinho do nariz apurado.  
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e 
quando usamos). Compreender a função do olfato.  
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros.  
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz 
apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas.  
PENDENTE 

16/10/2020 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os diversos 
sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva por meio 
do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças 
possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/2020 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Hepático. 
A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários 
objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  criança ( tampe seus olhos) e 
peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
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Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Colagem EVA. 
Objetivos: Concentração, atenção, desenvolvimento coordenação motora fina. 
Materiais: Papel sulfite, EVA picado, cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Colar EVA picado, um a um sobre o desenho escolhido. 
Usuário necessitou de mediação para realizar a atividade proposta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/ estrategia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa audição, 
após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança 
identifique-os. 
PENDENTE 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA 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: OUTUBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/10/2020 Atividade: Colagem E.V.A.  
Objetivos: Atenção, concentração, cuidado, manter tempo de permanência na 
atividade. 
Materiais: Papel sulfite com desenho à escolher (Mickey), pedaços de E.V.A picados, 
cola branca escolar. 
Desenvolvimento: Dispor colando os pedacinhos de E.V.A picados sobre o desenho 
escolhido. 
Usuária mostrou atenção e realizou a colagem em sua atividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/10/2020 Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação motora 
ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção  
do nosso brinquedo é só começar  a diversão.  
PENDENTE 

16/10/2020 Atividade:Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina,viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento:Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola,para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio,para 
podermos pegar a bola,a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que ja tenham em casa.Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/2020 Atividade: vai e vem. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla;Desenvolver atenção 
compartilhada;Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento:No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
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duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando. 
PENDENTE 

23/10/2020 Atividade: Pintura com tinta Guache. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração e manter vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite, pincel, tinta Guache. 
Desenvolvimento: Usuária deverá escolher um desenho e utilizar a técnica de 
pintura com estes materiais citados. 
Demonstrou gostar da atividade proposta. Estava extremamente agitada  neste 
dia. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/2020 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e ou 
responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim passar 
para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através do manuseio de diferentes 
materiais artísticos e diferentes propostas. 
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                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de OUTUBRO 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. 

 

Pintura divertida com bolinhas na caixa 

 
 

 
 

Modelando com massinha 
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Técnica de colagem 

   
 

 

Apresentação na TV 
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RELATORIO MENSAL – OUTUBRO/2020 
Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
05/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
RALIZADA 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificar as letras do alfabeto e desenvolver a 
consciência fonológica. 
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Material/estratégia: A proposta foi o alfabeto lixa 
Resultado: Usuário reconheceu algumas letras do alfabeto. Citou 
palavras que iniciavam com a respectiva letra, porém demonstrou 
memória curta, pois esquecia coisas ditas e conversadas 
recentemente. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivo Conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, desenvolver habilidades de leitura e escrita, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

 
Data  

05/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a oralidade e a criatividade/imaginação. 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia Rogiane Duarte   
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Material/estratégia: A proposta da atividade foi o jogo dados da 
imaginação 
Resultado: Usuário realizou a atividade sem demonstrar resistência, 
demonstrou interesse, foi participativo. Em alguns momentos pediu 
ajuda para elaborar a história, mas a realizou com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivo Estimular a oralidade, concentração/atenção, memória, criatividade e 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
05/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma 
garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na 
parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal 
fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar 
mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante 
amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; desenvolver 
atenção compartilhada; promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
REALIZADA 

26/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

28/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Miguel Franke Machado 
Data de nascimento: 06/04/2012 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiário de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data:  
05/10/20 Usuário realizou desligamento da instituição. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
05/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
REALIZADA 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a imaginação, criatividade/imaginação, 
atenção/concentração e produção textual. 
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Material/estratégia: A proposta foi o jogo dados da imaginação 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, estruturou 
corretamente o seu texto. Demonstrou interesse e facilidade em criar 
e imaginar a sua história. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
PENDENTE 

Objetivo  Estimular a criatividade, concentração/atenção, memoria, trabalhar 
diversos gêneros textuais, interpretação de textos e desenvolver 
funções executivas. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 

 
Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 

Data  

05/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a habilidade da 
escrita e da leitura e a concentração/atenção. 
Material/estratégia: Inicialmente realizamos a escrita na caixa de 
areia e após realizamos a escrita no caderno, formando frases. 
Resultado: Usuário foi participativo, demostrou interesse pela 
atividade, interagiu com a terapeuta. Usuário é alfabetizado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
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Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
criatividade/imaginação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo dados da imaginação 
Resultado: Usuário realizou a atividade sem demonstrar resistência, 
demonstrou interesse e foi participativo. Em alguns momentos pediu 
ajuda para elaborar a sua história. Na escrita, escreve as palavras 
juntas, sem espaço. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar diversos gêneros textuais, 
interpretação de texto, estimular a atenção/concentração, memória e 
desenvolver funções executivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368 / 544



 

 

  

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

05/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: estimular a concentração/atenção, identificar as cores e as 
letras do alfabeto. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o quebra-cabeça das cores 
e o do alfabeto. 
Resultado: Usuária reconheceu todos as cores e as letras do 
alfabeto. Foi participativa interagindo com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 
 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo 
e reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem 
o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, 
possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da 
nossa língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 
desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos); 
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 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para 
que as crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos 
sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e 
para que usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o 
sistema Háptico. 
Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos com 
diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 
Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 
dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma 
venda na criança (tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o 
que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração e a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi brincar junto com a usuária, 
sentadas no chão. 
Resultado: Usuária foi participativa, interagiu na brincadeira e 
imaginou, criou diálogos entre os brinquedos. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição.   
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir 
informações recebidas do ambiente por meio da audição.  
Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 
por meio da audição.  
Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para 
que a criança os identifique. 
REALIZADA 

objetivos Estimular a concentração/atenção, memória e desenvolver funções 
executivas. 
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AMA LITORAL SC 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  

05/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: estimular a concentração/atenção, memória e aumentar o 
vocabulário. 
Material/estratégia:  A proposta foi o jogo do pato, com o objetivo de 
auxiliar na consciência fonológica e o aumento do vocabulário. 
Resultado: Usuário foi participativo, um pouco disperso, tendo que 
ser chamado sua atenção, demostrou facilidade na realização da 
atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
REALIZADA 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
REALIZADA 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
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Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
REALIZADA 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular atenção/concentração, capacidade de resolver 
problemas, criar estratégias. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o jogo cilada, após o jogo 
matemático mais ou menos. 
Resultado: na atividade cilada, usuário resolveu com facilidade o 
quebra-cabeça. Após jogamos o jogo matemático mais ou menos. 
Usuário foi participativo, soube resolver os cálculos matemáticos 
propostos no jogo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 
Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

05/10/20 Vídeo da psicopedagoga 
 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar 
o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 
para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta 
do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma 
atividade em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa 
atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 
confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar 
as partes superiores cortadas em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 
momento para aprender brincando 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração e identificar as 
vogais.  
Material/estratégia: A proposta inicial foi o quebra-cabeça das 
vogais e logo após jogamos o jogo pula pirata. 
Resultado: Usuário foi participativo, manteve-se concentrado na 
atividade. Reconhece as vogais e no jogo pula pirata interagiu muito 
bem com a terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um 
momento de interação e diversão. 
REALIZADA 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

05/10/20 Atendimento com a psicóloga da instituição. 
Foi abordado questões sobre a “linha do tempo”, resgatando 
lembranças, medos e desejos. Usuário bastante comunicativo, 
participativo, interagindo bem. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 
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26/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Pedro Henrique Borges 
Data de nascimento: 15/01/2012 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

05/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
REALIZADA 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos|: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração, desenvolver habilidades perceptuais. 
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Material/estratégia: A proposta foi recortar uma imagem/figura da 
revista e cortá-la ao meio, após colar uma metade na folha e usuário 
tinha que continuar o desenho. 
Resultado: Usuário participou, interagiu, realizou a atividade com 
êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378 / 544



 

 

  

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 
 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento: 08/11/2006 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
05/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
REALIZADA 

12/10/20 Feriado Nacional  

14/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
REALIZADA 

19/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

26/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina, 
concentração/atenção. 
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Material/estratégia: A proposta foi usuária pintar um desenho. 
Resultado: Usuária realizou a atividade com êxito, demonstrando 
interesse na atividade, interagiu e foi participativa. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memória e a coordenação motora 
fina. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 
Data  
06/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a oralidade, concentração/atenção, imaginação 
e a criatividade. 
Material/estratégia: A proposta foi criar uma história a partir dos 
personagens dos dados. 
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Resultado: Usuário no início da atividade alegou ter dificuldade em 
criar história, porém foi muito participativo, criou a sua história sem 
dificuldades, com a estruturação correta de um texto. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a imaginação/criatividade, 
atenção/concentração e trabalhar diversos gêneros textuais e 
interpretação de texto 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data de nascimento: 22/10/2009 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
06/10/20 Nesse dia em específico foi realizado um coral na instituição devido ao 

dia das crianças. 

07/10/20 Vídeo da psicopedagoga 
 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma 
garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na 
parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o jornal 
fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para ficar 
mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do barbante 
amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

20/19/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; desenvolver 
atenção compartilhada; promover momentos de interação entre os 
usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, concentração/atenção e a 
interação 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo pula pirata 
Resultado: Usuária foi participativa, com pouca intenção 
comunicativa, respondendo somente sim ou não ao que lhe era 
perguntado. Realizou a atividade com êxito. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
REALIZADA 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas e 
estimular a concentração/atenção. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/06/2010 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  
06/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo olhos de lince, para verificar 
se o Leonardo era alfabetizado. 
Resultado: Leonardo foi participativo, interagindo com a terapeuta, 
comunicativo e é alfabetizado. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
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Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificação de palavras em diferentes contextos e 
espaços, ampliar o vocabulário, localização espacial e estimular a 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, realizou a atividade com êxito, 
porém alguns momentos se demonstrou disperso, tendo que ser 
chamado sua atenção para a atividade. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento: 03/02/2012 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
06/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificação de palavras em diferentes contextos e 
espaços, ampliar o vocabulário, localização espacial e estimular a 
atenção/concentração. 
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Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, realizou a atividade com êxito, 
porém alguns momentos se demonstrou disperso, tendo que ser 
chamado sua atenção para a atividade. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memoria, desenvolver funções executivas e trabalhar diversos 
gêneros textuais, interpretação de texto. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: João Gabriel Ribeiro 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

06/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
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Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita, funções executivas, 
estimular a atenção/concentração e a memória. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento: 04/05/2004 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

06/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: trabalhar o gênero textual classificados/anúncio, 
interpretação textual, estimular a oralidade, imaginação e criatividade. 
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Material/estratégia: A proposta inicial foi uma atividade sobre o 
gênero textual classificados, onde o usuário tinha que ler, interpretar o 
anúncio e logo após responder umas questões sobre o anúncio e criar 
o seu próprio anúncio. 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, leu um pouco com 
dificuldades, conseguiu interpretar o anúncio a após respondeu as 
questões corretamente. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
memoria, concentração/atenção, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

06/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e estimular aspectos 
cognitivos. 
Material/estratégia: A proposta foi massinha de modelar e ouvir 
música relaxante. 
Resultado: No início do atendimento Gabriela estava nervosa, se 
demonstrou desconfortável. Iniciamos o atendimento ouvindo uma 
música relaxante, eu segurei sua mão e fui massageando, fazendo 
carinhos. Após coloquei a massinha na sua mão e juntas apertamos 
a massinha. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
 
REALIZADA 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
REALIZADA 

20/19/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
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Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

06/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
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PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificação de palavras em diferentes contextos e 
espaços, ampliar o vocabulário, localização espacial e estimular a 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, realizou a atividade com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagoga- Rogiane Duarte 

 
07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

27/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, observar aspectos 
pedagógicos. 
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Material/estratégia: A proposta inicial foi que usuária escrevesse 
como ela se imagina a daqui 10 anos, para que eu pudesse observar 
a sua escrita. Durante a nossa conversa, usuária relatou ter 
dificuldades em matemática, principalmente em contas de 
multiplicação e divisão. Utilizei o material dourado, primeiramente 
apresentei o material para a usuária e logo após expliquei como 
utilizá-lo. 
Resultado: Usuária demonstrou um pouco de dificuldades em 
expressar na escrita como se imaginava a daqui a 10 anos. Escreveu, 
porém com poucas palavras. Na utilização do material dourado, 
usuária demonstrou interesse na atividade. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

13/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

20/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

2710/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
tenção/concentração e a coordenação motora fina 
Material/estratégia: A proposta foi que o usuário identificasse e 
recortasse palavras que iniciam com a letra J do seu nome. 
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Resultado: usuário demonstrou um pouco de resistência no início, 
mas realizou a atividade, logo usuário reescreveu as palavras 
encontradas no caderno. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular concentração/atenção, 
memoria, funções executivas e a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial:  
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Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico e a interação entre usuário 
e a terapeuta 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo bingo 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu com a terapeuta, 
reconhece os números. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificar os gêneros textuais utilizados no dia a dia. 
Compreender o que é um anúncio e em que contexto é usado. 
Material/estratégia: A proposta foi uma atividade com o gênero 
textual anúncio, onde o usuário tinha que ler, interpretar o anúncio e 
após criar o seu próprio anúncio. 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu. Não sabia o que era 
um anúncio, foi explicado e usuário realizou a atividade com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais, estimular atenção/concentração, 
memoria, comunicação oral e desenvolver funções executivas  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
01/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
Material/estratégia: Usuária retornou aos atendimentos nesse dia, 
pois estava em quarentena. Então a proposta de atividade foi o 
alfabeto lixa, com o objetivo de identificar se a usuária reconhecia as 
letras do alfabeto. 
Resultado: Usuária reconhece as letras do alfabeto e sabe escrever 
o seu nome. Foi participativa e mesmo com suas estereotipias vocais 
manteve a atenção na atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

08/10/20 Vídeo da psicopedagoga 
 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o 
jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 
ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
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Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
Material/estratégia: revista, tesoura e cola 
Resultado: A atividade consistia em a usuária identificar as letras do 
seu nome na revista e após recortá-las e colá-las na folha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Desenvolver a percepção visual e identificar as letras do 
seu nome. 
Material/estratégia: A proposta foi uma atividade, onde a usuária 
tinha que identificar as letras do seu nome, pintar e após dizer qual a 
primeira letra do seu nome e quantas letras possui o seu nome. 
Resultado: Usuária realizou com êxito a atividade, foi participativa e 
interagiu bem. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
01/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
Material/estratégia: usuário retornou aos atendimentos nesse dia, 
pois estava em quarentena. Então a proposta da atividade foi o 
alfabeto lixa, com o objetivo de identificar se o usuário reconhecia as 
letras. 
Resultado: Usuário reconhece as letras, porém sempre ao ser 
perguntado diz que não sabe, mesmo sabendo reconhecer as letras. 
Foi participativo e interagiu bem com a terapeuta. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

08/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 
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21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de planta, 
tempero, fica a critério do usuário. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o loto das palavras e após o 
jogo memorimando. 
Resultado: Usuário apresentou dificuldades na atividade loto das 
palavras, pois ainda não identifica todas as letras e nem consegue 
formar sílabas. No jogo memorimando, foi mais produtivo, sendo 
participativo e interagindo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

29/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o 
jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 
ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

08/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: estimular atenção/concentração e memória. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo da memória do alfabeto, 
com letras maiúsculas e minúsculas. 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e soube reconhecer os 
pares do jogo, pois o objetivo era achar os pares das letras 
maiúsculas e minúsculas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

15/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
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tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular 
atenção/concentração e a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo resposta certa 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
com sucesso, porém demonstra certa frustação ao perder. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Desenvolver a percepção visual, concentração/atenção e 
identificar as letras do seu nome. 
Material/estratégia: Usuário tinha que identificar as letras do seu 
nome, após pintar, indicar a primeira letra do seu nome e quantas 
letras possui. 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, atenção/concentração e 
a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo jenga 
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Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, porém demostrou um 
pouco de impaciência quanto a atividade, pois a mesma requeria 
atenção/concentração e paciência. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial em dupla com o usuário Gabriel Prim 
Objetivos: estimular a interação 
Material/estratégia: A proposta foi brincarmos todos juntos. 
Sentamo-nos no chão e pegamos a caixa de brinquedos e brincamos 
juntos. 
Resultado: Ambos foram participativos e interagiram um com o outro 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
trabalhar a atenção/concentração, memoria, a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 / 544



 

 

  

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o 
jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 
ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

08/10/20 Nesse dia não houve atendimentos, devido a reunião de pais 
realizada na instituição. 

15/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração e a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo tapa certo 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, demonstrou interesse 
na atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estimular a tenção/concentração e a interação 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo pula pirata 
Resultado: Usuário foi participativo, comunicativo e interagiu de 
forma esperada. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver consciência 
fonológica e a apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 

 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo 
e reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem 
o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, 
possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 
REALIZADA 

08/10/20 Nesse dia não houve atendimentos, devido a reunião de pais 
realizada na instituição. 

15/10/20 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da 
nossa língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 
desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para 
que as crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos 
sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
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Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e 
para que usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o 
sistema Háptico. 
Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos com 
diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 
Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 
dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma 
venda na criança (tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o 
que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, criatividade e a 
interação. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi peças de montar e após 
massinha. 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, demonstrou, mas 
interesse na atividade da massinha, pois apertava, misturou as cores, 
criou “monstros”. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição.   
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir 
informações recebidas do ambiente por meio da audição.  
Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 
por meio da audição.  
Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir 
para que a criança se identifique 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial em dupla com o usuário Gabriel  Borges 
Objetivos: estimular a interação 
Material/estratégia: A proposta foi brincarmos todos juntos. 
Sentamo-nos no chão e pegamos a caixa de brinquedos e brincamos 
juntos. 
Resultado: Ambos foram participativos e interagiram um com o outro 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento: 04/01/2013 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o 
jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 
ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

08/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: Estimular a concentração/atenção, memória e o 
reconhecimento das letras do alfabeto. 
Material/estratégia: A proposta foi o quebra cabeça forma palavras. 
Resultado: Usuária reconhece as letras do alfabeto, porém ao ser 
perguntado as letras do seu nome sem mostrar as letras, usuária não 
consegue identificar. Usuária apresentou dificuldade em encaixar as 
peças do quebra-cabeça, precisando ser auxiliada, demonstrou-se 
um pouco dispersa. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

14/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
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garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, interação e 
estabelecer vínculo terapêutico 
Material/estratégia: A proposta foi contação de história com livro e 
fantoches 
Resultados: Usuária se manteve concentrada na história, interagiu 
durante a contação de história. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificar os opostos, estimular a atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo dos opostos 
Resultado: Usuária foi participativa, interagiu, demonstrou um pouco 
de dificuldade para identificar os opostos. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver consciência 
fonológica e funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: verificar se usuário consegue formar sílabas. 
Material/estratégia: a proposta foi o quebra-cabeça formar palavras. 
Resultado: usuário reconhece todas as letras, porém ainda não 
consegue formar sílabas. Somente se lhe mostrar a sílaba, ai sim 
consegue formar. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo: O ratinho do nariz apurado. 
 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. 
Desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos). Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: utensílios, objetos para a criança estar sentindo 
e reconhecendo os cheiros. 
Atividade: a proposta é uma contação de história: O ratinho que tem 
o nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, 
possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo: Camilo, o porquinho comilão. 
 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; 
compreender que percebemos os gostos os alimentos por meio da 
nossa língua; identificar os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); 
desenvolver a interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos 
(como e quando usamos); 
 material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para 
que as crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos 
sabores. 
 Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto 
responsável pela criança, irá oferecer para que a criança experimente 
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diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a criança possa 
identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e 
para que usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o 
sistema Háptico. 
Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos com 
diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 
Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 
dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma 
venda na criança (tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o 
que está sentindo, palpando. Descrever os objetos 
PENDENTE 

22/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

28/10/20 Vídeo: Descobrindo os sons por meio da audição.   
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir 
informações recebidas do ambiente por meio da audição.  
Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 
por meio da audição.  
Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para 
que a criança se identifique. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estimular atenção/concentração e a interação 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo pula pirata 
Resultado: Usuário foi participativo, comunicativo e interagiu com a 
terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

08/10/20 Nesse dia não houve atendimentos, devido a reunião de pais 
realizada na instituição. 

15/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a 
natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

22/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
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Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

29/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Identificar as letras do alfabeto e desenvolver 
consciência fonológica 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o alfabeto lixa e após uma 
atividade de aliteração. 
Resultado: Usuário identificou maioria das letras, menos a letra Q 
e a letra J. Na atividade de aliteração conseguiu identificar alguns 
objetos que iniciavam com a mesma letra. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita e funções executivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 / 544



 

 

  

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data de nascimento:  10/04/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

01/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: trabalhar o raciocínio logico, a concentração/atenção e 
memória. 
Material/estratégia: Usuário realizou o lanche terapêutico e após o 
lanche ofereci a possibilidade de jogarmos o jogo palavra secreta, 
porém usuário demostra muita resistência a jogos pedagógicos, que 
possuam letras ou palavras. Então realizamos o jogo Uno. 
Resultado: Usuário foi participativo, muito comunicativo, interagiu 
muito bem com a terapeuta e ensinou novas regras do jogo uno a 
terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

15/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
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Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 

de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêuticos, interação, 
concentração/atenção e raciocínio logico.  
Material/estratégia: A proposta foi o jogo uno dados 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou interesse 
pela atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

29/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e estimular a 
comunicação oral (diálogo). 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o jogo palavra cruzada e 
após o loto leitura. 
Resultado: Guilherme foi participativo, porém responde somente o 
que lhe é perguntado e tem a intensão de comunicação de modo não 
verbal. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
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Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêuticos, estimular a 
comunicação oral e a interação. 
Material/estratégia: A proposta do atendimento foi em dupla, 
Guilherme realizou o atendimento juntamente com o Daniel Victor. A 
estratégia utilizada foi o jogo jenga inicialmente e após jogamos o 
jogo uno. 
Resultado: Usuários foram participativos, interagiram cada um da 
sua forma, Guilherme demostrou interesse pela atividade em dupla. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a consciência fonologia e a oralidade 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo loto leitura, usuário tinha 
que formar as palavras, após ler e escrevê-las no seu caderno. 
Resultado: Usuário realizou as atividades com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Estimular a memória, concentração/atenção, imaginação 
e criatividade. 
Material/estratégia: A proposta da atividade foi uma dinâmica onde 
imaginávamos que íamos fazer uma viagem de férias e estávamos 
arrumando a nossa mala. Então eu iniciei a dinâmica falando: Eu vou 
levar na minha mala uma calça. Igor tinha que repetir o que eu falei e 
acrescentar mais um item na mala, e assim por diante. 
Resultado: Igor foi muito participativo, interagindo, demonstrou 
interesse na atividade e não teve nenhuma dificuldade ao realizá-la. 
Conseguimos chegar até 9 itens. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
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Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE  

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estimular atenção/concentração, interação e estratégias. 
Material/estratégia: A proposta da atividade foi o jogo jenga 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e desenvolver com 
funcionalidade a atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular a interação, concentração/atenção. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo uno 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu bem. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, criatividade/imaginação, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

09/10/20 Segue conduta terapêutica, pois a família não respondeu a atividade 
e para darmos continuidade é necessário responder essa primeiro. 
 
Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga e o terapeuta 
musical da instituição 
 
Título: Cenas e música 
 
Objetivos: Trabalhar as músicas e emoções/sensações, habilidades 
auditivas, linguagem. 
 
Material/estratégia: Figuras anexadas na atividade 
 
Atividade: A proposta da atividade consiste em identificar qual a 
música perfeita para cada uma das imagens abaixo. Cada uma das 
músicas causa uma sensação diferente, podendo ser assustadora, 
alegre, angelical, triste ou imponente, e as imagens correspondem à 
ambientação de cada uma dessas músicas. Vinicius irá ouvir às 5 
músicas e dizer qual imagem condiz com as sensações e 
sentimentos ali contidos. Após isso, escolherá qual das combinações 
mais gostou para que possamos construir a próxima etapa da 
atividade. 
PENDENTE 
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16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Usuário optou por isolamento social, devido ao covid-19 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga e o terapeuta 
musical 
Atividade: O que está faltando na imagem? 
Objetivos: Aumentar o vocabulário, estimular a percepção visual e 
aspectos cognitivos. 
Material/estratégia: Imagens anexadas junto com a atividade 
Atividade: A proposta é que Vinicius identifique o que está faltando 
nas imagens anexadas na atividade PENDENTE 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda de 
planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, estimular 
atenção/concentração e apropriação da leitura/escrita. 
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Material/estratégia: a proposta foi o jogo loto leitura 
Resultados: Usuário demonstrou possuir apropriação da escrita e 
leitura, apresentou uma troca fonética o P pelo B. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular atenção/concentração e percepção visual 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e a apropriação do sistema da escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓTIO MENSAL 

 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com 
familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

09/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêuticos, estimular a 
comunicação oral e a interação. 
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Material/estratégia: A proposta do atendimento foi em dupla, Daniel 
Victor realizou o atendimento juntamente com o Guilherme Grisard. 
A estratégia utilizada foi o jogo jenga inicialmente e após jogamos o 
jogo uno. 
Resultado: Usuários foram participativos, interagiram cada um da 
sua forma, Daniel Victor demostrou interesse pela atividade em 
dupla. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 não compareceu  

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros 
textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2015 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar 
o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha 
para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta 
do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

09/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivo: Estimular atenção/concentração e desenvolver funções 
executivas. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo resposta mágica. 
Resultado: Usuário estava choroso, com sono, se recusou a entrar 
na sala para o atendimento, precisando de intervenção da 
terapeuta, após muita conversa, usuário aceitou entrar para a sala 
e demonstrou interesse pela atividade, interagindo com a terapeuta 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

16/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
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pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma 
atividade em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa 
atividade vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para 
confeccionar precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar 
as partes superiores cortadas em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 
momento para aprender brincando 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, estimular 
atenção/concentração e a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo damas 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, demonstrou 
conhecimento no jogo, pois joga com seu pai. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um 
momento de interação e diversão. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: identificar as letras do seu nome, estimular 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi uma atividade a qual usuário 
tinha que identificar as letras do seu nome, pitá-las e após contar 
quantas letras o seu nome possui. 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
imaginação, criatividade e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Vídeo da psicopedagoga 

 
Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, 
coordenação motora ampla, promover momentos de interação entre 
crianças e familiares. 
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de 
uma garrafa pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a 
garrafa na parte superior, parecendo com um funil, depois amassar o 
jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a bolinha para 
ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
PENDENTE 

09/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação 
não verbal, atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi uma contação de história, 
sobre o ratinho do nariz apurado, com fantoches. Após utilizamos o 
quebra-cabeça das cores. 
Resultado: Na contação de história, usuário se demonstrou 
desatento, disperso, já no quebra-cabeça, foi participativo, 
necessitou de auxílio para encaixar as peças, mas cada peça que 
conseguia montar, usuário demostrava euforia (alegria) por 
conseguir. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga 
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Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e 
lateralidade. Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Promover momentos de interação entre o usuário e seus familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos 
confeccionar a nossa pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola 
pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a 
diversão. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo envido pela psicopedagoga 
Atividade: vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; 
desenvolver atenção compartilhada; promover momentos de 
interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 
em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade 
vamos precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar 
precisamos cortar as duas garrafas ao meio e juntar as partes 
superiores cortadas em seguida colocar o barbante para iniciar a 
brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante 
atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando 
PENDENTE  

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêuticos, estimular aspectos 
cognitivos e interação. 
Material/estratégia: A proposta foi uma pintura livre com tinta 
guache 
Resultado: Usuário foi participativo, demonstrou interesse pela 
atividade, estava um pouco eufórico. Realizou a pintura com os 
dedos, não utilizou o pincel. Manteve momentos de carinho, 
abraçando a terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; 
Desenvolver atenção compartilhada; 
Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar 
com os pais e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no 
tempo de criança e assim passar para os filhos, despertando o 
interesse pelas brincadeiras mais antigas, promovendo um momento 
de interação e diversão. 
PENDENTE 

30/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular aspectos cognitivos, 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: estimular a concentração/atenção, memória e 
habilidade de escrita e leitura. 
Material/estratégia: A proposta foi que Lucas escrevesse o nome 
dele nas linhas, pois o mesmo escreve o seu nome ocupando o 
espaço da folha toda. Então a estratégia foi fazer linhas em uma 
folha sulfite com cola quente para que Lucas não conseguisse 
passar do limite estabelecido. Logo após a proposta foi o jogo Lig 
letras alfabéticas. 
Resultado: Lucas escreveu o seu nome no espaço estabelecido, 
reconhece todas as letras do alfabeto, está iniciando o processo 
silábico. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

09/10/20 Atendimento presencial 
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Objetivos: estimular atenção/concentração, memória e raciocínio 
logico. 
Material/estratégia: A proposta inicial foi o jogo dos ovos 
matemáticos e logo após o soletrando. 
Resultado: usuário foi participativo, conseguiu numerar na ordem 
os números até o 29 e no soletrando soube dizer as letras das 
palavras, porém ainda não sabe ler. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a 
natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: trabalhar a leitura e escrita, estimular 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo palavras cruzadas 
Resultado: Usuário estava muito agitado, disperso, precisando de 
auxílio de outro terapeuta no atendimento. Não foi possível realizar 
a atividade proposta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 
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30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estimular atenção/concentração, interação e a 
percepção visual. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo domino abstração de 
partes 
Resultado: ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver habilidade de leitura e escrita e as funções 
executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20  Atendimento com a psicóloga da instituição 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 
com familiares que não estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 

09/10/20 Atendimento presencial 
 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, concentração/atenção, 
desenvolver funções executivas, estimular o raciocínio. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: usuário foi participativo, manteve a atenção na 
atividade e depois de muitas tentativas, estratégias conseguiu 
montar a cilada. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
PENDENTE 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a 
natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
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Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver 
habilidades artísticas 
Material/estratégia: A proposta foi que Daniel fizesse um desenho 
para colocar no meu mural. 
Resultado: usuário demonstrou interesse na atividade proposta, 
interagiu e foi participativo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivo: Estimular a atenção/concentração, 
imaginação/criatividade  
Material/estratégia: criar uma história e representá-la por meio de 
um desenho 
Resultado: Usuário se recusou a escrever a história, porém fez o 
desenho representando a sua história. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
02/10/20 Atendimento presencial 

 
Objetivos: Auxiliar Nataly a se organizar nos seus estudos. 
Material/estratégia: A estratégia foi deixar que Nataly respondesse 
sozinha as atividades que ela trouxe da escola. 
Resultado: Nataly conseguiu realizar as atividades, tendo meu 
auxílio somente no que era necessário. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares.  
Material/estratégia: Brincar de jogo de reconhecimento.  
Atividade: Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo 

com familiares que não estão presentes no cotidiano. 

REALIZADA 

09/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

16/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
 
Título: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória.  
Material/estratégia: Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  
Atividade: Contar histórias. 
REALIZADA 

21/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Hortas em vasos alternativos.  
 
Objetivos: Aprender o processo de transformação.  
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Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a 
natureza.  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a 
autonomia. 
Material/estratégia: Muda de plantas, vasos, terra, garrafa pet e 
água. 
Atividade: A proposta da atividade consiste em plantar uma muda 
de planta, tempero, fica a critério do usuário. 
PENDENTE  

23/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração e interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo jenga 
Resultado: usuário demonstrou interesse pela atividade proposta, 
foi participativa, comunicativa e interagiu bem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Vídeo enviado pela educadora de artes 
Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem.  
Conscientizar da necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os 
materiais do lixo doméstico.  
Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. 
Materiais: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser 
com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar 
depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

30/10/20 Atendimento presencial 
Objetivos: Ajudar usuária organizar os seus estudos, orientá-la nas 
atividades escolares. 
Material/estratégia: usuário trouxe a atividade de geografia da sua 
escola 
Resultado: Usuária não tinha realizado as leituras em casa, como 
solicitado, tendo que pesquisar no atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memória, imaginação/criatividade, desenvolver funções executivas 
e auxiliar usuária a organizar seus estudos. 
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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 

     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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de OUTUBRO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Estagiária de Pedagogia: Rogiane Gordin de A. Duarte 
 
 

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 
 

 

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

 
RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO /2020 
Professor de Educação Física Thiago Pires 

 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento: 05/06/2012 – 8 anos 

Mês: Setembro/2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 
 

 
 
 
 

05/10 
 
 
 
 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a 
outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção 
do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, 
primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas 
garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita 
de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham em casa. Após estar 
pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 
 

 
 

Atividade: Vai e Vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
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19/10 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas garrafas 
ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o barbante para 
iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige bastante atenção e 
interação entre os participantes, aproveite esse momento para aprender 
brincando.  
PENDENTE 
 

 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deve passar 
correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação tem que 
realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi utilizado 
também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação com saltos.  
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

28/10 

Atividade: Resgatando uma brincadeira de família 
Objetivo: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora.  
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 
 

 
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: Felipe Felix 

Data Nascimento: 17/07/2014 – 6 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

05/10 
 
 
 
 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 
seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 
a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão.  
PENDENTE 
 

 
 
 

19/10 

Atividade: Vai e Vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
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garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
PENDENTE 
 

 
26/10 

ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

 
 
 
 

28/10 

Atividade: Resgatando uma brincadeira de família 
Objetivo: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora.  
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais 
e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e 
assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais 
antigas, promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 
 

 
 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Benjamim Tobias da Costa 

Data Nascimento: 01/08/2014 – 5 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

05/10 
 
 
 
 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 
seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 
a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

 
 
 

19/10 

Atividade: Vai e Vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
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de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando.  
PENDENTE 
 

 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 
 

28/10 

Atividade: Resgatando uma brincadeira de família 
Objetivo: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora.  
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais 
e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e 
assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais 
antigas, promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia  

Data Nascimento: 24/11/2014 – 5 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 
 
 

05/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas de diferentes tamanhos 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio. 
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
se equilibrar pisando na corda, passar correndo, pulando, desviando dos 
obstáculos, no final de cada estação teria que realizar um chute/arremesso 
com uma das bolas. 
Material: Cones, bola de futebol, bola de vôlei, bola de tênis, bola de 
borracha, corda 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 
 

07/10 

Atividade: O Ratinho do nariz apurado 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 
interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos). Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, 
objetos para a criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros.  
A proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. 
Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança 
sinta, cheire diversos aromas. PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Camilo, o porquinho comilão 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar 
os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 
cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 
pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 
com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 
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sabores. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

21/10 

 
Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que 
usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico.  
Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. Descrição: A proposta é que a 
família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de 
diferentes texturas. Utilize uma venda na criança (tampe seus olhos) e peça 
para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

28/10 

Atividade: Descobrindo os sons por meio da audição 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir 
informações recebidas do ambiente por meio da audição. Material/ 
estratégia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição. 
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 
criança identifique-se. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 

Data Nascimento: 21/05/2015 – 5 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 
 

05/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas de diferentes tamanhos 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
se equilibrar pisando na corda, passar correndo, pulando, desviando dos 
obstáculos, no final de cada estação teria que realizar um chute/arremesso 
com uma das bolas. 
Material: Cones, bola de futebol, bola de vôlei, bola de tênis, bola de borracha, 
corda 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 
 

07/10 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em 
seguida encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o 
barbante na bola e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. 
Após finalizar a confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 
a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão.  
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PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

21/10 

Atividade: Vai e Vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 
de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 

28/10 

Atividade: Resgatando uma brincadeira de família 
Objetivo: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora.  
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais 
e ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e 
assim passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais 
antigas, promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 

Data Nascimento: 06/05/2015 – 5 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação Física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 

05/10 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Analisar a coordenação motora ampla, lateralidade e atenção. 
Desenvolvimento: Foram desenvolvidas estações com diferentes estímulos 
corporais.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 
 

07/10 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 
folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 
a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 
bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham 
em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

 Atividade: Vai e Vem 
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19/10 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi 
utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 

28/10 

Atividade: Resgatando uma brincadeira de família 
Objetivo: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora.  
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010 – 10 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física –Thiago Pires  

Data Atividade 

 
 
 

05/10 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e atenção. 
Desenvolvimento: Foram desenvolvidas estações com diferentes estímulos 
corporais.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 

07/10 

Atividade: Álbum fotos de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
14/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo 
que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
 

21/10 

Atividade: Hortas em vasos alternativos  
Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 
harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 
promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi 
utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
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Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 
 

28/10 

 
Atividade: Escultura em 3D 
Objetivos da atividade: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade 
de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os 
tipos de lixo que podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser humano 
é produtor de lixo. Materiais que vocês irão precisar: lixo limpo variado, cola, 
tesoura, fita adesiva ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, 
colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
PENDENTE 
 

 
 

Objetivos 
 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 

 

  

459 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 – 11 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 

05/10 

Atividade: Álbum fotos de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 
 

12/10 Feriado 
 

 
14/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar 
aquilo que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
 
 

21/10 

Atividade: Hortas em vasos alternativos  
Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 
harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 
promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

26/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 

Atividade: Escultura em 3D 
Objetivos da atividade: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da 
necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. 
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28/10 

Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. Conscientizar de que 
qualquer ser humano é produtor de lixo. Materiais que vocês irão precisar: 
lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. Tinta, pincel, pano, 
avental, pote. Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode 
ser com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar depois. 
Utilize toda sua criatividade e imaginação. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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Terça feira 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 21/02/2015 – 5 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

06/10 

Atividade: O Ratinho do nariz apurado 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 
interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 
Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 
criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros.  
A proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo 
após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire 
diversos aromas. 
PENDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

13/10 

Atividade: Camilo, o porquinho comilão 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender que 
percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); Material/estratégia: 
Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 
identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 
contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para 
que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que a 
criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
PENDENTE 
 
 

 
 
 
 

21/10 

Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do TATO 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); aguçar 
a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 
Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 
coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança (tampe 
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seus olhos) e peça para que ela descreva o  que está sentindo, palpando. 
Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos 
com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação teria 
que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi 
utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos saltos.  
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
 
 
 

28/10 

Atividade: Descobrindo os sons por meio da audição 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição. 
Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa audição, após 
a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a criança Identifique-
os. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Rey Portinoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 – 14 anos 

Mês:  Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires  

Data Atividade 

 

07/10 

Atividade: Álbum fotos de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 
 
 

 

14/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar 
aquilo que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
 

21/10 

Atividade: Hortas em vasos alternativos  
Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 
harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 
promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
PENDENTE 
 

 

 

 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 Atividade: Escultura em 3D 
Objetivos da atividade: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade 
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28/10 

de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os 
tipos de lixo que podem ser reciclado. Conscientizar de que qualquer ser 
humano é produtor de lixo. Materiais que vocês irão precisar: lixo limpo 
variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. Tinta, pincel, pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, 
colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 

07/10 

Atividade: Álbum fotos de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 
 

 
13/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar 
aquilo que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
14/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar 
aquilo que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
 

20/10 

Atividade: Hortas em vasos alternativos  
Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 
harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 
promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Material: Cones, bolas, Trampolim 
Não realizou. Disse não gostar da AMA pois tem lembrança do hospital. Chorou 
no atendimento, mas se acalmou depois de conversar. 
PENDENTE 
 
 

 
Objetivos 

 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 –10 anos 

Mês: Setembro /2020 

            Profissional: Professor de Educação física Thiago Pires 

Data Atividade 

 

 

 

07/10 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 
e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 

14/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 
a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já tenham 
em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

 

 

 

 

Atividade: Vai e Vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 
familiares.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
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20/10 garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
PENDENTE 
 

 

 

 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi 
utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 

Data Nascimento: 22/09/2016 – 4 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

06/10 

Atividade: Bilboque 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla, Promover momentos de interação entre crianças e familiares.  
Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 
pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 
parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 
encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 
e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 
confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 

13/10 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 
interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 
precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 
a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que já 
tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão.  
PENDENTE 
 

 
 
 
 

20/10 

Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 
aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico.  
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. Descrição: A proposta é que a 
família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de 
diferentes texturas. Utilize uma venda na criança (tampe seus olhos) e peça 
para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. 
PENDENTE 

470 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 
 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. Foi 
utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 

Data Nascimento: 28/07/2015 – 4 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação Física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

06/10 

Atividade: O Ratinho do nariz apurado 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 
interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos). Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, 
objetos para a criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros.  
A proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. 
Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, 
cheire diversos aromas. 
PENDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

13/10 

Atividade: Camilo, o porquinho comilão 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar 
os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 
cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 
pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 
com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 
sabores. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

20/10 

Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que 
usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico.  
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. Descrição: A proposta é que a 
família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de 
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diferentes texturas. Utilize uma venda na criança (tampe seus olhos) e peça 
para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel de Paula 

Data Nascimento: 28/06/2017 – 2 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física – Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 
 

07/10 

Atividade: O Ratinho do nariz apurado 
Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 
interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 
usamos). Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, 
objetos para a criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros.  
A proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. 
Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, 
cheire diversos aromas. 
PENDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

14/10 

Atividade: Camilo, o porquinho comilão 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar 
os diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 
cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 
Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 
pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 
com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 
sabores. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

21/10 

Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a 
interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que 
usamos?); aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico.  
Material/estrategia: uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. Descrição: A proposta é que a 
família utilize uma caixa de papelão e dentro dela coloque vários objetos de 
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diferentes texturas. Utilize uma venda na criança (tampe seus olhos) e peça 
para que ela descreva o que está sentindo, palpando. Descrever os objetos. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário deveria 
passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de cada estação 
teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como de handebol. 
Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e coordenação dos 
saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

 
 
 

28/10 

Atividade: Descobrindo os sons por meio da audição 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir 
informações recebidas do ambiente por meio da audição. Material/ estratégia: 
link com diversos sons para a criança identificar por meio da audição.  
Desenvolvimento: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 
audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 
criança identifique-se. 
PENDENTE 
 

 
Objetivos 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos 

Mês: Setembro /2020 

Profissional: Professor de Educação física- Thiago Pires 

Data Atividade 

 
 
 

06/10 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e atenção. 
Desenvolvimento: Foram desenvolvidas estações com diferentes estímulos 
corporais.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

 
 

07/10 

Atividade: Álbum fotos de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
PENDENTE 
 

 
14/10 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa 
Objetivos: Desenvolver a linguagem. Estimular a memória. Pontuar e falar 
aquilo que mais lhe interessa. Contar histórias. 
PENDENTE 
 

 
 

21/10 

Atividade: Hortas em vasos alternativos  
Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 
harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 
promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
PENDENTE 
 

 
 
 
 

27/10 

Atividade: Circuito Motor, Troca de passes com bolas, Trampolim 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, Lateralidade, 
Equilíbrio.  
Desenvolvimento: Foram criadas estações de circuito, onde o usuário 
deveria passar correndo, pulando, desviando dos obstáculos, no final de 
cada estação teria que realizar um passe com a bola, tanto de futebol, como 
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de handebol. Foi utilizado também o trampolim para trabalhar a atenção e 
coordenação dos saltos. 
Material: Cones, bolas, Trampolim 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

28/10 

Atividade: Escultura em 3D 
Objetivos da atividade: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da 
necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os materiais do lixo 
doméstico. Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclado. 
Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor de lixo. Materiais que 
vocês irão precisar: lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. 
Tinta, pincel, pano, avental, pote. Desenvolvimento: Realizar uma escultura 
em 3D grande, pode ser com encaixe, colagem, adesivada, utilizando o lixo 
limpo e pintar depois. Utilize toda sua criatividade e imaginação.  
PENDENTE 
 

 
 

Objetivos 
 

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

 

Relatório Mensal  

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento muscular. 

Circuito de exercícios físicos. 

Treino de passes e fundamentos. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- Promover o gosto pela atividade física e estimular a interação social. 

Materiais- Cones, arcos, cordas e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados- desenvolveu as atividades de forma adequada. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- Álbum de família. 

Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 

Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 

estão presentes no cotidiano. 

PENDENTE 
 

15/10/20 Envio de vídeo- Hora da leitura. 

Envio de atividade- Hora da leitura + Roda de conversa 

Objetivos: Desenvolver a linguagem. 

Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  

Contar histórias e leitura. 

PENDENTE 
 

21/10/20 Envio de atividade- Hortas em vasos alternativos. 

Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 

promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
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PENDENTE 
 

22/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento funcional. 

Estações de exercícios. 

Treino de passes com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- Melhora na autoestima e na coordenação motora. 

Materiais- cama elástica, cones, cordas e bolas. 

Desenvolvimento/ resultado- realizou as atividades propostas. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Escultura em 3 dimensões. 

Objetivos: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, 
reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 
que podem ser reciclados. Conscientizar de que qualquer ser humano é 
produtor de lixo. PENDENTE 
 

29/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

  

  

  

  

  

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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidades 

Objetivos: Identificar quantidades de cada numeral; estimular coordenação viso 
motora e atenção sustentada e compartilhada. Realizar e observar associação do 
número e suas quantidades. Desenvolvimento: A atividade consiste em construir 
os conjuntos e dentro de cada um, colocar a quantidade indicada no número que 
está fora do conjunto. A atividade pode ser preenchida com desenhos ou objetos 
da casa, para representar a quantidade PENDENTE 
 

-  

08/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 

a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 

entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a atividade, 

primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso precisaremos duas 

garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a bola pode ser feita 
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de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham em casa. Após estar 

pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 

Estações de exercícios físicos. 

Recreação com bolas e cones. 

Objetivos- controle das emoções e atividade física. 

Materiais- cama elástica, cones, cordas e bolas. 

Desenvolvimento / resultado- disperso em alguns momentos, conseguiu realizar 

as atividades. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. 

PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial 

Alongamento ativo. 

Circuito de exercícios. 

Recreação com bolas e cones. 

Relaxamento e alongamento muscular. 

Objetivos- interação social e coordenação motora. 

Materiais- cones, aros, cordas e bolas. 

Desenvolvimento / resultado- realizou as atividades propostas. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 
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Objetivo Melhora na interação social. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
Atenção e compreensão das demandas. 

 

 

AMA 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Atividade presencial 

Alongamento funcional. 

Estações de atividade e recreação. 

Relaxamento e retorno a calma. 

Objetivo- promover a interação social e brincadeiras ativas e divertidas. 

Materiais- jogos educacionais, cordas, cones e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- apresentou boa compreensão e participação nas 

atividades propostas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 

Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 

criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a proposta é uma 

contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação 

a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos 

aromas. 

PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 

por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); material/estratégia: 

Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 
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identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 

contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer 

para que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, 

para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE  

21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. 

Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos 

objetos com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 

PENDENTE 

22/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos 

sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da 

audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 

por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e como 

usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons e 

pedir para que a criança identifique-os. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial 

Alongamento, cima baixo. 

Recreação e jogos com bolas. 

Relaxamento. 

Objetivo- incentivar a interação e o convívio social. 

Materiais- cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultados- atenta e reativa as atividades propostas. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

  

Objetivo Melhora na atenção compartilhada e socialização. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da 
Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/10/20 Atendimento presencial 

Estação de exercício e massagem. 

Ginástica passiva e relaxamento muscular. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação espacial. 

Materiais- Cama elástica, mesa de massagem, bolas de ioga. 

Desenvolvimento e resultados- apresenta boa participação na atividade, 

melhorando gradativamente o nível de esforço e resposta muscular. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 

Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 

criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a proposta é uma 

contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a 

família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 

PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 

por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); material/estratégia: 

Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 

identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 

contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer 

para que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, 

para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 
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21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. 

Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos 

objetos com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 

Atendimento presencial 

Estação de exercício e massagem. 

Ginástica passiva e relaxamento muscular. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação espacial. 

Materiais- Cama elástica, mesa de massagem, bolas de ioga. 

Desenvolvimento e resultados- apresenta boa participação na atividade, 

melhorando gradativamente o nível de esforço e resposta muscular. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos 

sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da 

audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 

por meio da audição. Atividade: no vídeo, explico como, para que e como 

usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons e 

pedir para que a criança os identifique. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial 

Estações de exercícios e relaxamento. 

Exercícios passivos e caminhada guiada com obstáculos. 

Objetivos – fortalecimento muscular e coordenação geral. 

Materiais –cama elástica, bola de medicine e outros. 

Desenvolvimento -/resultados- desenvolveu de forma satisfatória as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos  Melhora na resposta motora as atividades. 
Melhora na independência geral. 
Reforço muscular equilíbrio e tônus. 
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AMA 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral;  

*Estimular coordenação viso motora e atenção sustentada e compartilhada. 

*Realizar e observar associação do número e suas quantidades. Para realizar 

essa atividade vamos construir os conjuntos e dentro de cada um, colocar a 

quantidade indicada no número que está fora do conjunto. A atividade pode ser 

preenchida com desenhos ou objetos da casa, para representar a quantidade. 

PENDENTE 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 

REALIZADA 

16/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 
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atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 

bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento. 

Estações de atividades. 

Recreação com bolas e cones. 

Materiais – cones, aros, cordas e bolas. 

Desenvolvimento /resultados- Não desenvolveu as atividades de forma 

satisfatória, sempre desviando do que era solicitado. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

30/10/20 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: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento ativo. 

Circuito de exercícios. 

Treino com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- Desenvolver a atenção e a coordenação. 

Materiais- cones, aros, cordas e bolas. 

Desenvolvimento / resultados-realização das atividades propostas com êxito. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

09/10/20 Envio de vídeo- Álbum de família. 

Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 

Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão 

presentes no cotidiano. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Hora da leitura. 

Envio de atividade- Hora da leitura + Roda de conversa 

Objetivos: Desenvolver a linguagem. 

Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  

Contar histórias e leitura. PENDENTE 

21/10/20 Envio de atividade- Hortas em vasos alternativos. 

Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 

promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 
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Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- Desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Escultura em 3 dimensões. 

Objetivos: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, 

reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclados. Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor 

de lixo. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Iniciação desportiva e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

Objetivos  Interação social e convívio familiar. 
Coordenação motora e espacial. 
Reforço muscular e adaptação física. 
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AMA 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-  Álbum de família. 

Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 

Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 

estão presentes no cotidiano. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Hora da leitura. 

Envio de atividade- Hora da leitura + Roda de conversa 

Objetivos: Desenvolver a linguagem. 

Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  

Contar histórias e leitura. PENDENTE 

21/10/20 Envio de atividade- Hortas em vasos alternativos. 

Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 

promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Escultura em 3 dimensões. 

Objetivos: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, 

reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclados. Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor 
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de lixo. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Iniciação desportiva e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

Objetivo  Interação social e controle da ansiedade. 
Coordenação e fortalecimento muscular. 
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AMA 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

09/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos). Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, 

objetos para a criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a 

proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo 

após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, 

cheire diversos aromas. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 

cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 

material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 

pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 

com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 

sabores. PENDENTE 
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21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, 

palpando. Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, 

diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 

PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Iniciação desportiva e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e 

como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons 

e pedir para que a criança identifique-os PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Jogo e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

  

Objetivo Atenção compartilhada e noção espacial. 
Fortalecimento e coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral;  

*Estimular coordenação viso motora e atenção sustentada e compartilhada. 

*Realizar e observar associação do número e suas quantidades. Para realizar 

essa atividade vamos construir os conjuntos e dentro de cada um, colocar a 

quantidade indicada no número que está fora do conjunto. A atividade pode 

ser preenchida com desenhos ou objetos da casa, para representar a 

quantidade. PENDENTE 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 

a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja 

tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 

familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 

em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 

precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar 

as duas garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida 

colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida 

e exige bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 

momento para aprender brincando. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e relaxamento. 

Exercícios de ritmo e movimento. 

Objetivo- controle postural e atenção compartilhada. 

Materiais- bolas, cones e cordas. 

Desenvolvimento / resultados- apresentou dificuldades e desatenção. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Não compareceu ao atendimento. 

  

  

  

  

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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral;  

*Estimular coordenação viso motora e atenção sustentada e compartilhada. 

*Realizar e observar associação do número e suas quantidades. Para realizar 

essa atividade vamos construir os conjuntos e dentro de cada um, colocar a 

quantidade indicada no número que está fora do conjunto. A atividade pode ser 

preenchida com desenhos ou objetos da casa, para representar a quantidade. 

PENDENTE 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 

bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
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compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento divertido. 

Estações de exercícios. 

Recreação com brincadeiras. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- atenção compartilhada e ativação muscular. 

Materiais- cordas, cones, aros e cama elástica. 

Desenvolvimento / resultado- realizou as atividades solicitadas. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

  

  

  

 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: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/10/20 

Atividade: Álbum de fotos de família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares; Brincar de jogo de reconhecimento; 
Descrever situações nas imagens; Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
Materiais: Álbuns e fotos de família.  
REALIZADA 

12/10/20 Feriado nacional. 

14/10/20 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem; Estimular a memória; Pontuar e falar aquilo 
que mais lhe interessa; E contar histórias. 
Materiais: Livros. 
Desenvolvimento: Fazer uma roda de conversa em família e contar histórias. 
REALIZADA 

19/10/20 

Atividade: Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender o processo de transformação; 
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza;  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: Garrafa pet, terra, água e sementes de temperos. 
PENDENTE 

26/10/20 

Atendimento presencial  
Atividade: Basquete 
Objetivos: Trabalhar alguns fundamentos do basquete e interação social com 
terapeutas. 
Materiais: Bola de basquete, cones chinês, cones pequenos, escadinha e trave de 
obstáculos. 
Desenvolvimento:  
Alongamento, aquecimento (circuito coordenativo), passes e dribles de 
basquetebol. Alana manteve-se participativa durante todo atendimento e 
conseguimos realizar algumas correções no gesto motor relacionado ao basquete. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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28/10/20 

Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem; Conscientizar da necessidade de reduzir, 
reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico; Identificar os tipos de lixo 
que podem ser reciclado; Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor 
de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. Tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, 
colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
PENDENTE 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

05/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
PENDENTE 

12/10/20 Feriado nacional. 

14/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/10/20 

Atividade: Vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
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garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bola de basquete, bola suíça, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito com obstáculos, passes e dribles com 
bola de basquete. Davi realizou todos os exercícios e demonstrou cansaço ao final 
do atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
PENDENTE 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Outubro /2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

05/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Jogos com bola. 
Objetivos: Trabalhar coordenação motora ampla, manejo de bola e chutes. 
Materiais: Bolas e cones. 
Desenvolvimento: Alongamento, passes e chutes com bolas de diferentes 
tamanhos. Usuário estava participativo, apresentou lentidão em alguns 
momentos e não se comunicou muito com os terapeutas.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 

Atividade: Álbum de fotos de família. 
Objetivos: Fortalecer os laços familiares; Brincar de jogo de reconhecimento; 
Descrever situações nas imagens; Reforçar o vínculo com familiares que não 
estão presentes no cotidiano. 
Materiais: Álbuns e fotos de família. 
REALIZADA 

12/10/20 Feriado nacional. 

14/10/20 

Atividade: Hora da leitura + roda de conversa.   
Objetivos: Desenvolver a linguagem; Estimular a memória; Pontuar e falar aquilo 
que mais lhe interessa; E contar histórias. 
Materiais: Livros. 
Desenvolvimento: Fazer uma roda de conversa em família e contar histórias. 
REALIZADA 

19/10/20 

Atividade: Hortas em vasos alternativos.  
Objetivos: Aprender o processo de transformação; 
Estimular a convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza;  
Explorar as potencialidades, promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. 
Materiais: Garrafa pet, terra, água e sementes de temperos.  
REALIZADA 

26/10/20 
Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
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manipulação. 
Materiais: Bola de basquete, bola suíça, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito com obstáculos, passes e dribles com 
bola de basquete. Paulo realizou os exercícios com muita insistência dos 
terapeutas, demonstrando estar distraído e desorientado.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 

Atividade: Escultura em 3D. 
Objetivos: Unir arte com reciclagem; Conscientizar da necessidade de reduzir, 
reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico; Identificar os tipos de lixo 
que podem ser reciclado; Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor 
de lixo. 
Materiais: Lixo limpo variado, cola, tesoura, fita adesiva ou durex. Tinta, pincel, 
pano, avental, pote. 
Desenvolvimento: Realizar uma escultura em 3D grande, pode ser com encaixe, 
colagem, adesivada, utilizando o lixo limpo e pintar depois. Utilize toda sua 
criatividade e imaginação. 
REALIZADA 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

05/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Jogos de montar 
Objetivo: Promover interação com os terapeutas. 
Desenvolvimento: Iniciamos com uma conversa para conhecer melhor a Cassiane 
e suas afinidades com a Educação Física. Em seguida trabalhamos alongamento 
com bolinha de tênis e ao final jogos de montar. 
Resultado: A usuária apresentou-se receptiva e comunicativa, demonstrando 
entusiasmo com as atividades.  
REALIZADA 

07/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

12/10/20 Feriado nacional. 

14/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
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a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/10/20 

Atividade: Vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/10/20 ATENDIMENTOPRESENCIAL – não compareceu  

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

06/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

13/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/10/20 

Atividade: Vai e vem 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 

506 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Brincadeiras em sala. 
Materiais: Bolas de tênis e jogos de montar. 
Objetivos: Conhecer, interagir e avaliar as dificuldades físicas do usuário. 
Desenvolvimento: Manipulação de bolas de tênis e jogos de montar. 
Brayan chegou ao atendimento de Educação Física chorando, tentamos interagir 
com as bolinhas de tênis e brinquedos de montar. Resultado: Brayan chorou o 
atendimento inteiro, não interagiu em nenhum momento com os terapeutas.  
REALIZADA 

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

507 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

06/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e lateralidade. 
Materiais: Bolas, bola suíça, cones chinês, cones pequenos, cordas e mini traves 
de obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito motor e jogo com bola. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
REALIZADA 

13/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
REALIZADA 

20/10/20 Atividade: Vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
REALIZADA 

27/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e passes com bola de borracha. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e algumas 
habilidades esportivas 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito coordenativo e manejo com bola de 
borracha. 
Resultado: Daniel respondeu aos comandos dos exercícios com entusiasmo e 
interagiu com os terapeutas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
REALIZADA 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

06/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e lateralidade. 
Materiais: Bolas, bola suíça, cones chinês, cones pequenos, cordas e mini traves 
de obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito motor e jogo com bola. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

13/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/10/20 Atividade: Vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Jogos em sala 
Objetivo: Promover interação com os terapeutas; Trabalhar raciocínio lógico, 
atenção compartilhada e estimular o cognitivo.  
Desenvolvimento: Devido estar muito quente e a quadra estar pegando muito 
sol, realizamos o atendimento em sala. Propomos jogos de tabuleiro e jogos de 
memória.  
Resultado: O usuário apresentou-se receptivo e comunicativo. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 
 

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

06/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e lateralidade. 
Materiais: Bolas, bola suíça, cones chinês, cones pequenos, cordas e mini traves 
de obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito motor e jogo com bola. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 

Atividade: Bilboquê 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 
motora ampla; Promover momentos de interação entre crianças e familiares. 
Materiais: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, folhas 
de jornal, fita e barbante. 
Desenvolvimento: Vamos cortar a garrafa na parte superior, parecendo com um 
funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida encapar com fita a 
bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e a outra ponta do 
barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a confecção do nosso 
brinquedo é só começar a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

13/10/20 

Atividade: Pega bola 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 
Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de interação 
entre o usuário e seus familiares.  
Materiais: Garrafas pet e jornal.  
Desenvolvimento: Para realizar a atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso 
pega a bola, para isso precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para 
podermos pegar a bola, a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma 
bolinha que já tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar 
a diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/10/20 Atividade: Vai e vem 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
Materiais: Garrafa pet e barbante. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  vamos realizar mais uma atividade em 
comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 
duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 
garrafas ao meio e juntar as  partes superiores cortadas  em seguida colocar o 
barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 
bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 
para aprender brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/10/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Circuito e passes com bola de borracha. 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e algumas 
habilidades esportivas 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito coordenativo e manejo com bola de 
borracha. 
Resultado: Efraim demonstrou mais atenção e concentração no atendimento. 
Realizou os exercícios propostos com alegria e interagiu com os terapeutas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 

Atividade: Resgatando uma brincadeira da família. 
Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 
compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 
Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 
ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 
passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 
promovendo um momento de interação e diversão. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal  

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/10/20 Atendimento presencial 

Alongamento com bola. 

Estações de exercícios e treino de passes. 

Objetivo- interação e desenvolvimento motor geral. 

Materiais- cones, arcos, cordas e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- apresentou boa participação e atenção nas 

atividades propostas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 

a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja 

tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 
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compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 

familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 

em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 

precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar 

as duas garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida 

colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida 

e exige bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 

momento para aprender brincando. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento ativo. 

Estações de exercícios e treino com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- controlar a ansiedade e interação social. 

Materiais- cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultados- Apresentou bom rendimento na execução das 

atividades. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento ativo. 

Estações de exercícios e treino com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- controlar a ansiedade e interação social. 

Materiais- cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultados- Apresentou bom rendimento na execução das 

atividades. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

objetivo Identificar quantidades de cada numeral; *Estimular coordenação viso 

motora e atenção sustentada e compartilhada. *Realizar e observar associação 

do número e suas quantidades. Para realizar essa atividade vamos construir os 

conjuntos e dentro de cada um, colocar a quantidade indicada no numero que 

esta fora do conjunto. A atividade pode ser preenchida com desenhos ou objetos 

da casa, para representar a quantidade. REALIZADA 

-  

08/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola e 

a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 

bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

22/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 
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Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

  

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial 

Atividade: Brincando de mímicas. 

Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a família e a criança, 

como também proporcionar momentos que desenvolvam o processo lúdico e 

simbólico. Brincadeira - Fazer de conta e adivinhar objetos com um rolo Como 

fazer?  Pegar um rolo vazio de papel toalha, como esse ao lado (não havendo um 

rolo pode ser qualquer objeto cilíndrico, como uma garrafa pet 500ml ou um 

monte de papel de rascunho enrolados); Esta brincadeira deve ser realizada 

entre a criança e um ou mais adultos. 

Um dos participantes fica com o rolo na mão e através de gestos faz de conta 

que é algum objeto, enquanto isso o/os outro/os participantes tentam adivinhar 

que objeto é. 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: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando 

usamos). Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, 

objetos para a criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a 

proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo 

após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, 

cheire diversos aromas. 

REALIZADA 

15/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação 

cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 

material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 

crianças possam estar identificando, diferenciando os diversos sabores. 

Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável 

pela criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, 

com diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os 

sabores. PENDENTE 

21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 
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(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, 

palpando. Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, 

diversos objetos com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. 

PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial 

Estação de exercício e massagem. 

Ginástica passiva e relaxamento muscular. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação espacial. 

Materiais- Cama elástica, mesa de massagem, bolas de ioga. 

Desenvolvimento e resultados- apresenta boa participação na atividade, 

melhorando gradativamente o nível de esforço e resposta muscular. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio 

dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por 

meio da audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança 

identificar por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e 

como usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons 

e pedir para que a criança os identifique. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados-  desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

  

  

  

  

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

 

 

519 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

 

Relatório Mensal  

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade, objetivo identificar quantidades de 

cada numeral; *Estimular coordenação viso motora e atenção sustentada e 

compartilhada. *Realizar e observar associação do número e suas quantidades. 

Para realizar essa atividade vamos construir os conjuntos e dentro de cada um, 

colocar a quantidade indicada no número que está fora do conjunto. A atividade 

pode ser preenchida com desenhos ou objetos da casa, para representar a 

quantidade. PENDENTE 

-  

08/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nosso pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 

bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

22/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

  

29/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas, 

promovendo um momento de interação e diversão. 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: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Atendimento presencial  

Estação de exercício. 

Ginástica e relaxamento muscular. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação espacial. 

Materiais- Cama elástica, bolas de ioga, cones e cordas 

Desenvolvimento e resultados- apresenta boa participação na atividade, 

melhorando gradativamente o nível de esforço e resposta. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 

Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 

criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a proposta é uma 

contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a 

família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 

PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 

por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); material/estratégia: 

Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 

identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 

contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para 

que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que 

a criança possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 
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Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. 

Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos 

com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. PENDENTE 

22/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e desenvolver 

os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 

perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da audição. 

Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 

audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 

audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 

criança identifique-os. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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

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

Relatório Mensal  

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educação Física Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral;  

*Estimular coordenação viso motora e atenção sustentada e compartilhada. 

*Realizar e observar associação do número e suas quantidades. Para realizar 

essa atividade vamos construir os conjuntos e dentro de cada um, colocar a 

quantidade indicada no número que está fora do conjunto. A atividade pode ser 

preenchida com desenhos ou objetos da casa, para representar a quantidade. 

PENDENTE 

-  

08/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 

a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 
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21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 

familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 

em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar 

de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

22/10/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e 

desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos 

sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da 

audição. Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar 

por meio da audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e como 

usamos a nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons e 

pedir para que a criança os identifique. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- demostrou fadiga em tempo reduzido de treino, 

porém desenvolveu de forma adequada as atividades. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

  

  

  

Objetivos  Desenvolvimento físico e motor. 

Melhora na interação social. 

Criação de hábitos mais saudáveis. 
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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: Outubro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento ativo. 

Circuito de exercícios. 

Treino com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- Desenvolver a atenção e a coordenação. 

Materiais- cones, aros, cordas e bolas. 

Desenvolvimento / resultados- apresentou um pouco de apatia na realização das 

atividades propostas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

08/10/20 Envio de vídeo- Álbum de família. 

Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 

Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não 

estão presentes no cotidiano. PENDENTE 

15/10/20 Envio de vídeo- Hora da leitura. 

Envio de atividade- Hora da leitura + Roda de conversa 

Objetivos: Desenvolver a linguagem. 

Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  

Contar histórias e leitura. PENDENTE 

21/10/20 Envio de atividade- Hortas em vasos alternativos. 

Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 

promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

22/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento funcional. 

Estações de exercícios. 

Treino de passes com bola. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- Melhora na autoestima e na coordenação motora. 
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Materiais- cama elástica, cones, cordas e bolas. 

Desenvolvimento/ resultado- realizou as atividades propostas. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Escultura em 3 dimensões. 

Objetivos: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, 

reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclados. Conscientizar de que qualquer ser humano é 

produtor de lixo. PENDENTE 

29/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

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

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

Relatório Mensal  

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

09/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 

Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 

criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a proposta é uma 

contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a 

família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 

PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 

por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); material/estratégia: 

Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 

identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 

contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para 

que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que 

a criança possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 
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cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. 

Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos 

com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e desenvolver 

os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 

perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da audição. 

Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 

audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 

audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 

criança identifique-os. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Recreação e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

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

Relatório Mensal 

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Thiago Pires 

 

Data  

02/10/20 

Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

07/10/20 

Atividade: O ratinho do nariz apurado 
Objetivos: Estimular e desenvolver o sentido do olfato; Desenvolver a 
interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Compreender a função do olfato. 
Material/estratégia: Utensílios, objetos para a criança estar sentindo e 
reconhecendo os cheiros. 
Desenvolvimento: A proposta é uma contação de história: O ratinho que tem o 
nariz apurado. Logo após a contação a família deverá oferecer, possibilitar que a 
criança sinta, cheire diversos aromas. 
REALIZADA 

09/10/20 Atendimento presencial 

16/10/20 

Atividade: Camilo, o porquinho comilão. 
Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 
que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 
diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 
por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); 
Material/estratégia: Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as 
crianças possam estar identificando, diferenciando os  diversos sabores. 

530 / 544



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento: Após a contação de história, os pais, o adulto responsável pela 
criança, irá oferecer para que a criança experimente diversos alimentos, com 
diferentes sabores, para que a criança possa identificar e diferenciar os sabores. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/10/20 

Atividade: Caixa sensorial: Descobrindo por meio do tato 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos; Aprimorar a interpretação 
cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 
Aguçar a sensibilidade do tato; Estimular o sistema Háptico. 
Material/estratégia: Uma caixa de papelão, diversos objetos com diferentes 
texturas e uma venda para vendar a criança. 
Desenvolvimento: A proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e 
dentro dela coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na  
criança (tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, 
palpando. Descrever os objetos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

23/10/20 

Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 

Atividade: Descobrindo os sons. 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, perceber e distinguir informações recebidas do 
ambiente por meio da audição.  
Material/estratégia: Link com diversos sons para a criança identificar por meio da 
audição.  
Desenvolvimento: No vídeo será explicado como, para que e como usamos a 
nossa audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 
criança identifique-os. 
RESPOSTA: PENDENTE 

30/10/20 

Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

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

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Outubro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Atividade presencial. 

Alongamento divertido. 

Jogo com bolas e recreação. 

Objetivo- atenção compartilhada e controle comportamental. 

Materiais- bolas, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultados- disperso e com pouca atenção. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

-  

09/10/20 Envio de vídeo- O ratinho do nariz apurado. 

Objetivos: estimular e desenvolver o sentido do olfato. Desenvolver a 

interpretação cognitiva por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos). 

Compreender a função do olfato. Material/estratégia: utensílios, objetos para a 

criança estar sentindo e reconhecendo os cheiros. Atividade: a proposta é uma 

contação de história: O ratinho que tem o nariz apurado. Logo após a contação a 

família deverá oferecer, possibilitar que a criança sinta, cheire diversos aromas. 

PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Camilo o porquinho comilão. 

Objetivos: Reconhecer o paladar como um dos nossos sentidos; Compreender 

que percebemos os gostos os alimentos por meio da nossa língua; Identificar os 

diversos sabores (azedo, amargo, doce...); Desenvolver a interpretação cognitiva 

por meio do uso dos sentidos (como e quando usamos); material/estratégia: 
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Diversos alimentos, com diversos sabores, para que as crianças possam estar 

identificando, diferenciando os diversos sabores. Desenvolvimento: Após a 

contação de história, os pais, o adulto responsável pela criança, irá oferecer para 

que a criança experimente diversos alimentos, com diferentes sabores, para que 

a criança possa identificar e diferenciar os sabores. PENDENTE 

21/10/20 Envio do vídeo- Caixa sensorial 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos; aprimorar a interpretação 

cognitiva através do uso dos sentidos (como, quando e para que usamos?); 

aguçar a sensibilidade do tato; estimular o sistema Háptico. 

Atividade: a proposta é que a família utilize uma caixa de papelão e dentro dela 

coloque vários objetos de diferentes texturas. Utilize uma venda na criança 

(tampe seus olhos) e peça para que ela descreva o que está sentindo, palpando. 

Descrever os objetos Material/estratégia: uma caixa de papelão, diversos objetos 

com diferentes texturas e uma venda para vendar a criança. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- s ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Atividade dessa semana: descobrindo os sons. Objetivos: estimular e desenvolver 

os cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 

perceber e distinguir informações recebidas do ambiente por meio da audição. 

Material/ estratégia: link com diversos sons para a criança identificar por meio da 

audição. Atividade: no vídeo explico como, para que e como usamos a nossa 

audição, após a família deverá acessar o link com os sons e pedir para que a 

criança identifique-os. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Atendimento em sala com jogos. 

Recreação e jogo. 

Objetivo- comportamento e coordenação motora e espacial. 

Materiais- jogos de montar, blocos e bolas. 

Desenvolvimento e resultados-  desenvolveu de forma adequada as atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Atividade presencial. 

Alongamento. 

Treino de voleibol, fundamentos, passes e regras. 

Alongamento e relaxamento. 

Objetivo- interação pessoal e melhora postural e muscular. 

Materiais- rede, bolas e cones. 

Desenvolvimento / resultado- executou as atividades de forma satisfatória. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-  Álbum de família. 

Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento. 

Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão 

presentes no cotidiano. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Hora da leitura. 

Envio de atividade- Hora da leitura + Roda de conversa 

Objetivos: Desenvolver a linguagem. 

Estimular a memória. Pontuar e falar aquilo que mais lhe interessa.  

Contar histórias e leitura. PENDENTE 

21/10/20 Envio de atividade- Hortas em vasos alternativos. 

Objetivos: Aprender o processo de transformação. Estimular a convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Explorar as potencialidades, 

promovendo o cuidado, o respeito e a autonomia. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 
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Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino de vôlei. 

 Regras e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Escultura em 3 dimensões. 

Objetivos: Unir arte com reciclagem. Conscientizar da necessidade de reduzir, 

reciclar e reaproveitar os materiais do lixo doméstico. Identificar os tipos de lixo 

que podem ser reciclados. Conscientizar de que qualquer ser humano é produtor 

de lixo. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino de vôlei. 

Movimentos básicos e treinamento de passes. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

Objetivo  Socialização e interação interpessoal. 
Melhora postural e fortalecimento muscular. 
Coordenação motora e 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: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral; *Estimular coordenação viso 

motora e atenção sustentada e compartilhada. *Realizar e observar associação 

do número e suas quantidades. Para realizar essa atividade vamos construir os 

conjuntos e dentro de cada um, colocar a quantidade indicada no número que 

está fora do conjunto. A atividade pode ser preenchida com desenhos ou 

objetos da casa, para representar a quantidade. PENDENTE 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa 

pet, folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 
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precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, 

a bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja 

tenham em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. 

PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e 

familiares. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade 

em comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos 

precisar de duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar 

as duas garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida 

colocar o barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida 

e exige bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse 

momento para aprender brincando. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e relaxamento. 

Caminhada e exercício guiado. 

Relaxamento e massagem. 

Objetivo- estimular a concentração e a atenção compartilhada. 

Materiais- cones, blocos de montar e bola de yoga. 

Desenvolvimento / resultado – demonstrou ansiedade e falta de concentração. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas , 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Atendimento em sala. 

Jogos de montar e música calma. 

Objetivo- controlar a ansiedade e controle dos movimentos. 

Materiais- jogos de montar, peças de encaixar e música. ATENDIMENTO 

PRESENCIAL 

  

  

  

 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: Outubro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

02/10/20 Envio de vídeo- Conjunto com quantidade. 

Objetivo Identificar quantidades de cada numeral; *Estimular coordenação viso 

motora e atenção sustentada e compartilhada. *Realizar e observar associação 

do número e suas quantidades. Para realizar essa atividade vamos construir os 

conjuntos e dentro de cada um, colocar a quantidade indicada no número que 

está fora do conjunto. A atividade pode ser preenchida com desenhos ou 

objetos da casa, para representar a quantidade. PENDENTE 

-  

09/10/20 Envio de vídeo-Bilboquê 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, lateralidade, coordenação 

motora ampla, promover momentos de interação entre crianças e familiares. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade necessitamos de uma garrafa pet, 

folhas de jornal, fita e barbante. Vamos cortar a garrafa na parte superior, 

parecendo com um funil, depois amassar o jornal fazendo uma bola em seguida 

encapar com fita a bolinha para ficar mais resistente, grudar o barbante na bola 

e a outra ponta do barbante amarrar no gargalo da garrafa. Após finalizar a 

confecção do nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

16/10/20 Envio de vídeo- Pega bola  

Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina, viso motora e lateralidade. 

Estimular atenção sustentada e compartilhada. Promover momentos de 

interação entre o usuário e seus familiares. Desenvolvimento: Para realizar a 

atividade, primeiro vamos confeccionar o nossa pega a bola, para isso 

precisaremos duas garrafas pet cortadas ao meio, para podermos pegar a bola, a 
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bola pode ser feita de jornal ou até mesmo utilizar uma bolinha que ja tenham 

em casa. Após estar pronto nosso brinquedo é só começar a diversão. PENDENTE 

21/10/20 Envio de vídeo- Vai e vem. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; Desenvolver atenção 

compartilhada; Promover momentos de interação entre os usuários e familiares. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar mais uma atividade em 

comemoração ao mês da criança. Para realizar essa atividade vamos precisar de 

duas garrafas pet e barbante. Para confeccionar precisamos cortar as duas 

garrafas ao meio e juntar as partes superiores cortadas em seguida colocar o 

barbante para iniciar a brincadeira. Essa brincadeira é muito divertida e exige 

bastante atenção e interação entre os participantes, aproveite esse momento 

para aprender brincando. PENDENTE 

23/10/20 Atendimento presencial. 

Recreação e atividades físicas. 

Relaxamento e alongamento. 

Objetivo- melhora na atenção e ativação física funcional. 

Materiais- cama elástica, bola de yoga e bolas. 

Desenvolvimento / resultado- apresentou boa participação nas atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/10/20 Envio de vídeo- Resgatando uma brincadeira de família. 

Objetivos: Estimular a interação entre os familiares; Desenvolver atenção 

compartilhada; Estimular coordenação motora fina, ampla e viso motora. 

Desenvolvimento: A atividade dessa semana consiste em resgatar com os pais e 

ou responsáveis uma brincadeira que eles faziam no tempo de criança e assim 

passar para os filhos, despertando o interesse pelas brincadeiras mais antigas , 

promovendo um momento de interação e diversão. PENDENTE 

30/10/20 Atendimento presencial. 

Alongamento e aquecimento. 

Estação de exercício e treino com bolas. 

Ginástica e massagem. 

Objetivo- fortalecimento muscular e coordenação motora e espacial. 

Materiais- Cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento e resultados- desenvolveu de forma adequada as atividades 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

  

  

Objetivo - Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e estabilização 
(caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, recepcionar/agarrar, 
rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
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- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de OUTUBRO 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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