
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

05/06 - 2020 
RELATÓRIO:  

02-28-01-2021 

 

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$  25.326,00  
 

PARCELA  
Nº  

05 

REPASSE EM:  

 

18/12/2020 

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
G331060827392914008 

06/01/2021 08:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 13889-4   AMA L SANTA CATARINA
Período do
extrato de 18 / 12 / 2020 até 06 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.
balancete

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

09/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

18/12/2020 1489 99015 870 Transferência recebida 551.489.000.511.768 25.326,00 C

18/12 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA

18/12/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 883.530.901.560.188 52,00 D 25.274,00 C

Cobrança referente a 10/12/2020

23/12/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 551.489.000.511.768 8.810,91 D 16.463,09 C

23/12 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA

04/01/2021 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 52,00 C

04/01 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

04/01/2021 5271 99015 470 Transferência enviada 550.126.000.059.219 2.620,46 D

04/01 0126 59219-6 THIAGO GUEDES

04/01/2021 5271 99015 470 Transferência enviada 552.307.000.203.785 2.620,46 D

04/01 2307 203785-8 MARISTELA I KO

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 2.620,46 D

104 0464 01381453007 DEISE PADOAN DE Q

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.402 2.620,46 D

085 0101 08076204917 IAGO BRUNO GONCAL

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.403 1.753,87 D

104 3569 04853677933 ROGIANE GORDIM DE

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.454 10,45 D

Cobrança referente 04/01/2021

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.455 10,45 D

Cobrança referente 04/01/2021

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.456 10,45 D 4.248,03 C

Cobrança referente 04/01/2021

05/01/2021 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 31,35 C

05/01 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

05/01/2021 0000 13105 375 Impostos 10.501 232,36 D

DARF - 08.825.233/0001-35 -0561

05/01/2021 0000 13105 375 Impostos 10.502 2.773,42 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

05/01/2021 0000 13105 375 Impostos 10.503 1.273,60 D 0,00 C

RFB- DARF PRETO CALCULADO

06/01/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
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Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:58 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2021.
Código de controle da certidão: 8EFF.F4D0.FAA6.C059
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: 210140003431409
Data de emissão: 11/01/2021 10:20:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

12/03/2021

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: 11/01/2021 10:20:18
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N° 1468/2021

Requerente:

Data: 11/01/2021

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, 11 de janeiro de 2021.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 20211468

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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04/01/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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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:20/12/2020 a 18/01/2021 

Certificação Número: 2020122001474945150931

Informação obtida em 04/01/2021 17:27:15

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

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 527249/2021
Expedição: 11/01/2021, às 10:26:52
Validade: 09/07/2021 - 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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                                                                                             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 
 

DEZEMBRO/2020 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMA LITORAL - SC 

(Associação de Pais e Amigos do Autista) 
DEZEMBRO/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 

 
386 253 218 86 

 
 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: DEZEMBRO/2020 - REMOTO: 86 
 

 
 

PSICOPEDAGOGA 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

190 
 

343 202 183 81 

 
 Total de Atendimentos Psicopedagogia Realizados: DEZEMBRO/2020 - REMOTO: 81 
 

 
 

PROFESSORA 
ARTES 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
171 

 
299 203 192 70 

 
 Total de Atendimentos de Artes Realizados: DEZEMBRO/2020 - REMOTO: 70 
 

 
 

ESTAGIÁRIA DE 
PEDAGOGIA 

 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

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

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

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

209      84 

 
 Total de Atendimentos de Pedagogia Realizados: DEZEMBRO/2020 - REMOTO: 84 

 

 
 

EDUCADOR FÍSICO 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
197 

 
414 270 239 96 

 
 Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: DEZEMBRO/2020 - REMOTO: 96 

 

 

 

 

 

 

 

AMA litoral – SC 
DEZEMBRO/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, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

DEVOLUTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 

Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis através da DEVOLUTIVA referente aos 

atendimentos clínicos realizados junto aos usuários da instituição no decorrer do ano de 

2020. (Equipe Clínica Institucional) 

 

 01/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Benjamim T. da Costa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário João Gabriel R. Ferreira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel S. de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Samuel S de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lino Carlos F. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Schallenberger de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Pedro Henrique B. do Amaral. 
 

 02/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário William D. Sanabria; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Joyce M. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Victor H. Vaz; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Vinicius R. Motta; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Nátaly M. Reichardt; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Soraya C. A. da Rosa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel N. Gonçalves; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Max J. Vicente. 
 

 03/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel A. de Oliveira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Matheus S. Amandio; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Bernardo R. Portnoi; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário José Eduardo de O. da Costa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Paulo Alfredo W. Vasconcellos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Renan de Castro. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

 04/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lucas Eduardo V. Donelles; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Henrique Brillinger; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel Victor P. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Luiz P. Andrade; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Isabella Couto; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel dos S. A. Nogueira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Eliezer C. P. L. Serapião; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Jean C. de Camargo. 

 

 

 07/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Emanuel G. Buzzo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Anthony M. e Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Alana G. Silveira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel Agostinho M. Victorero; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Leonardo T. C. Martins. 
 

 

 08/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gustavo Antônio de S. Manske; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Antônio Miguel L. F. de Paula; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Ênio Costa Napp; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Sofia T. do Amaral; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Pedro Y. Biscaia; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lauro M. P. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Paulo Henrique K. Arruda; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi C. Rocha. 

 

 

 10/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Fábio H. Molinari; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Joaquim de A. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Guilherme B. Grisard; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Thales M. dos S. Avila; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Álvaro F. de P. da Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Z. Borges; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel de S. Nunes. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

 11/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Andriel Henrique C. N. Rodrigues; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Felipe Felix; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Hector Augusto F. Machado; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Aradia Mazia B. de Alexandri; 
 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Arthur J. C. Bertolo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel P. Prim; 

 

 

 14/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Noah S. Matos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi B. Severo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lorenzo Stein; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi A. Almeida; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Efraim H. S. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel A. S. Sanches; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Brayan H. dos Santos. 

 
 

 15/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Cassiane S. R. Perri; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Edie L. de Carvalho; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Isabelli P. Lima; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Diogo C. Casa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Kalel A, Ferreira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Martina M. Heneberg. 

 

 

 16/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Liv A. Carvalho; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel F. Ferraz; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Amanda S. Chernikoski; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Rodrigo D. Morosov; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gustavo K. Barichelo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário D’Alessandro D. Minuto; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Adriel Goulart; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Gabriela Kreisch. 
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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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 18 de DEZEMBRO 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 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. 

      No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

      Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para 

cada atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família 

AMA Litoral.  

       Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/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: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia : papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 
bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 
uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 

 

 

 

84 / 337



 

 

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: Dezembro/2020 

Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
Pendente 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Usuário: Andriel  Henrique Cremont Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

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

 

Relatório Mensal 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 

 

 

86 / 337



 

 

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

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 
PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 

ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 

novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 

motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 

,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 

iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 

encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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:  23/01/2009 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora;Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
                   

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história 
e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores;c oordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade : O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora ; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 

de picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na 

cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

              

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache . Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa 
de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela leitura 
;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e 
após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o 
seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para 
brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 
de picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

REALIZOU 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 
que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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 Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

REALIZOU 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 
de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

] PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro 

e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 
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16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

  Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
 Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 

Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro 
e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 
para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

                                            Relatório Mensal 
Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 

leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 

de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 

sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 

motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho 

e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 

para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
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grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 

desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 

conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 
 

 

114 / 337



 

 

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

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 
REALIZADO 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 
REALIZADO 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 
que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 

que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 

guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 

educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 

motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente 

com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 
 
 
 
 

 

120 / 337



 

 

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

 
 
  

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 

leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 

momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 

sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 

história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
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de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA 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: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 18 de DEZEMBRO 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 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. 

      No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

      Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para 

cada atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família 

AMA Litoral.  

       Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  
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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  
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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.com.br  

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns Integrantes da Equipe AMA Litoral-SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMA Litoral-SC 
DEZEMBRO/2020 
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 

Professor de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

 

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

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria  

Mês: Dezembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

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 

128 / 337



 

 

 

 

AMA 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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com as 

imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal 

e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar 

o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  

PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, agradecendo 
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as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

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 Manske  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 

e ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com 

as imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de 

metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente 

até chegar o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  

PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 

todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto 

de conquistas positivas.  

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 Silva de  Souza 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01 à 18/12/20 Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim 

de Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 

do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 

frustrações e ter paciência. 

PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das 

emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 

em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 

atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 

buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 

envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 2 

020. 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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ENIO NAPP 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

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

Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ANTONIO DE PAULA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: NOAH ROSA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

REALIZADO. 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Leonardo Assunção 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com as 

imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal 

e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar 

o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  
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PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo  
Terapêutico 

Desenvolver a leitura e escrita de partitura; promovendo o saber 

musical e uma estimulação cognitiva, usando como ponto central a 

exploração das habilidades rítmicas. Trabalhar a interação e atenção 

compartilhada por meio de prática musical. Abordar conceitos como 

melodia e harmonia, explorando novos instrumentos.  
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AMA 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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Gabriela Kreisch 

Mês: Dezembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e motor 

e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de canções. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 Prim 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história para o seu cachorro.vPENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 

uma história. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal.Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos 

que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com 

grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 

envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 

boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 

conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Miguel dos Santos Alves Nogueira  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo. PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em 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: Guilherme Cavalheiro Santos  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em canções.  

156 / 337



 

 

 

AMA 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  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

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  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 

uma história. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Isabelli Pereira Lima 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Sprote 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Estimular a interação por meio de canção; Aprimorar a funcionalidade 

musical dos instrumentos explorados nos atendimentos. Promover estímulos 

na linguagem por meio de canção e de atendimento conjuntamente com 

fonoaudiologia. 
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AMA 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 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 
Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 

  

 

 

163 / 337



 

 

AMA 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  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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. 

165 / 337



 

 

 

AMA 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 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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: Lucas Norberto Campos 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 

de escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica 

(sons curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • 

Desenvolver noções rítmicas e de expressão do canto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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 Pires Pereira 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a interação e a intenção comunicativa por meio de canções. 

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. • Aumentar o engajamento em atividades pedagógico-

musicais, buscando um estímulo cognitivo. 
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Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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. 
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•  Utilizar uma abordagem teórico-musical, ressaltando aspectos matemáticos 

e de notação.  
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     Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 
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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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 18 de DEZEMBRO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Educadora de Artes: Maristela Imianowsky Kolaga 
 
 

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

realizados à distância 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. 

      No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

      Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para 

cada atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família 

AMA Litoral.  

       Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
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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: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo.PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 

mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos...  PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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. 
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AMA 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: DEZEMBRO/ 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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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TERÇA-FEIRA   MATUTINO 

 

 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
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Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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. 
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AMA 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: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro.  

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
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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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 

188 / 337



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. Usuária 
realizou esta atividade com muita dedicação, apresentando posteriormente. 
REALIZADA 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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. 
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Utilizar-se da Arte como forma de manifestação espontânea. 

 

 

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

 

Data  

02/12/2020 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
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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: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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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Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 

 

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

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

Data   

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma mensagem 
diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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. 
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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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.  
REALIZADA 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo. PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

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

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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. 
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AMA 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; DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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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: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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. 

 

217 / 337



 

 

 

_______________________________________ 

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:Arthur José Cavalheiro Bertolo  
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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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_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

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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                           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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 18 de DEZEMBRO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Estagiária em pedagogia: Rogiane Gordin de Avila Duarte 
 
 

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

realizados à distância 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. 

      No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

      Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para 

cada atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família 

AMA Litoral.  

       Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  
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            Associação de Pais e Amigos do Autista 

   Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
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     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 
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            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

   Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
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                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
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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.com.br  

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns Integrantes da Equipe AMA Litoral-SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMA Litoral-SC 
DEZEMBRO/2020 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATORIO MENSAL 
 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estimular a oralidade, concentração/atenção, memória, criatividade e 
desenvolver funções executivas. 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia Rogiane Duarte   
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 / 337



 

 

 

_______________________________________ 

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: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12/20 
ao dia 
18/12/20 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Objetivo  Estimular a criatividade, concentração/atenção, memoria, trabalhar 
diversos gêneros textuais, interpretação de textos e desenvolver 
funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 

Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar diversos gêneros textuais, 
interpretação de texto, estimular a atenção/concentração, memória e 
desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 
e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

objetivos Estimular a concentração/atenção, memória e desenvolver funções 
executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao dia 18/12 Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o 
gosto e hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica; promover momentos de interação entre 
educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a 
atividade da história O sanduíche da Maricota, onde vamos 
acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação 
motora fina e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de 
uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 
do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações 
para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração, memória e desenvolver funções 
executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento: 08/11/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memória e a coordenação motora 
fina. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 
pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZADA 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 

 

 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memoria, desenvolver funções executivas e trabalhar diversos 
gêneros textuais, interpretação de texto 

 

 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita, funções executivas, 
estimular a atenção/concentração e a memória. 

 

 

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: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e estimular aspectos cognitivos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, estimular a atenção/concentração, memoria, 
imaginação/criatividade. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagoga- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular concentração/atenção, 
memoria, funções executivas e a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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 MENSA 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
trabalhar a atenção/concentração, memoria, a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. 
Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim 
usar a imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal.Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento: 04/01/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver consciência 
fonológica e funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 
e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

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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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: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data de nascimento:  10/04/2009 
Mês: dezembro2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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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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|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

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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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: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e a apropriação do sistema da escrita alfabética. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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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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 Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar 
o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
imaginação, criatividade e desenvolver funções executivas. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular aspectos cognitivos, 
desenvolver funções executivas. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver habilidade de leitura e escrita e as funções 
executivas. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

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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                           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.com.br  

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 18 de DEZEMBRO 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 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. 

      No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

      Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para 

cada atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família 

AMA Litoral.  

       Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  
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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.com.br  
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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.com.br  

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns Integrantes da Equipe AMA Litoral-SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMA Litoral-SC 
DEZEMBRO/2020 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RELATORIO MENSAL - DEZEMBRO 2020 
Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Dezembro 2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
Perda de massa corporal. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

 

Data   

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na 
caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e 
que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Felipe Felix 
Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota.Objetivos: Estimular a atenção 
sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; estimular a imaginação, 
ampliar sequência lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história. O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Desenvolvimento motor geral. 
Melhora na coordenação e atenção. 
Socialização e aceitação de regras. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo 
explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: 
no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 

 

  

285 / 337



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 23/06/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Atenção e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

 

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

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy 
Data: 08/11/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano.Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro 
até a chegada do fim do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo 
 

Melhora no condicionamento físico e capacidade motora geral. 
Controle do estresse e da ansiedade através da prática de exercícios. 
Avanço nas questões de relacionamento interpessoal e social. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano.Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro 
até a chegada do fim do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Nascimento: 23/01/2012* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos 
de interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas 
festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor e coordenação geral. 

 

 

290 / 337



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivo 
 
 

Desenvolvimento motor geral. 
Interação pessoal 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Ray Portnoi 
Data Nascimento:  06/05/2007 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
Diminuição de massa corporal. 

 

  

 

Terça-feira vespertino 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel De Sena Nunes 
Data Nascimento:  12/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

 
objetivo 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique Dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique Dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Klock  Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Lateralidade e noção espacial. 

 

 

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

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

Objetivo Melhora na interação social. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
Atenção e compreensão das demandas. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na atenção compartilhada e socialização. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 Melhora na resposta motora as atividades. 
Melhora na independência geral. 
Reforço muscular equilíbrio e tônus. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Melhora na interação social. 
Foco na atenção compartilhada e coordenação motora. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação interpessoal e atenção compartilhada. 
Melhora na intenção comunicativa. 
Lateralidade e equilíbrio bem como coordenação motora. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Melhora no relacionamento interpessoal. 
Controle do estresse e ansiedade. 
Melhora na atenção e desenvolvimento motor geral. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo  Desenvolvimento físico e motor. 

Melhora na interação social. 

Criação de hábitos mais saudáveis, bem como perda de massa corporal. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social e atenção compartilhada. 
Reforço no comportamental e aceitação de regras. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Reforço muscular e atenção a coordenação motora. 
 

 

 

AMA 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: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Interação social e convívio familiar. 
Coordenação motora e espacial. 
Reforço muscular e adaptação física 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

 Interação social e controle da ansiedade. 
Coordenação e fortalecimento muscular. 
Iniciação desportiva. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Atenção compartilhada e noção espacial. 
Fortalecimento e coordenação motora 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Objetivo Em avaliação. 

 

 

AMA 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: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história PENDENTE. 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Socialização e interação interpessoal. 
Melhora postural e fortalecimento muscular. 
Coordenação motora e espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Nascimento: 17/07/2017* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo  Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

Objetivo  Promover uma melhor interação pessoal. 
Melhorar a intenção comunicativa. 
Fortalecimento muscular e coordenativo. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heneberg 
Data Nascimento:  26/09/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivo  Socialização e atenção compartilhada. 
Fortalecimento muscular e equilíbrio. 
Compreensão e obediência as demandas. 
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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:

12/2020

16/12/2020

11:29:54

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

9.978,77 9.978,77

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:

16/12/2020

11:29:54

001/0018.40 (29/03/2020)

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

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA: 12/2020 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

103.202,61

8.256,20

0,00

0,00

0,00

8.256,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/01/2021até

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: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0001/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 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
2.382,41 434,65 0,00207,51

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
0,00 225,36

148.26947.27-1 22/01/2018 01
5.309,79 2.314,03 0,00602,30

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
0,00 609,91

203.36148.54-7 07/02/2019 01
2.935,14 1.161,06 0,00274,63

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
6,54 327,69

203.89323.61-0 01/06/2020 01
5.355,68 1.367,91 0,00608,72

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
0,00 537,88

209.46520.12-1 15/04/2020 01
3.048,97 1.001,25 0,00287,50

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
0,00 324,01

210.51064.11-4 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392IAGO BRUNO GONCALVES
0,00 506,62

127.64723.72-7 01/08/2019 01
2.632,65 1.152,71 0,00237,54

02515JULIANO AMARAL MATTOS
0,00 302,83

129.80915.72-8 01/08/2017 01
2.453,13 1.074,10 0,00216,00

02238KARINA DE SOUZA
0,00 282,18

204.72217.31-8 02/07/2018 01
2.430,06 1.064,00 0,00213,23

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
0,00 279,52

203.55839.48-7 21/01/2019 01
2.336,80 1.023,17 0,00202,04

02515MARIANA FARINA FATURI
0,00 268,79

123.67581.78-0 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
0,00 506,63

128.76339.69-4 01/08/2017 01
4.134,65 1.807,10 0,00437,78

02236MAURICIO DOS SANTOS
0,00 475,35

142.15240.72-3 22/01/2018 01
4.135,45 1.807,46 0,00437,89

02238MONIQUE FERNANDA HESS
0,00 475,44

210.51104.33-7 21/01/2019 01
4.096,22 1.790,27 0,00432,40

02515RAFAELA COSTA JOSE
0,00 470,91

201.59404.46-5 27/03/2019 01
5.910,44 2.391,77 0,00688,85

0251605REGINA MORO DAL BEM
17,59 664,17
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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: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0002/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 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
3.425,81 500,00 0,00338,54

02392ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
0,00 314,07

108.75028.45-1 01/02/2015 01
2.379,72 1.041,97 0,00207,19

05143RUTH MATHIAS ZAGER
0,00 273,74

136.64933.72-8 03/02/2020 01
3.431,02 1.377,09 0,00339,27

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
0,00 384,65

129.36569.68-2 22/01/2018 01
4.520,63 1.977,19 0,00491,82

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
0,00 519,83

212.80008.90-5 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392THIAGO GUEDES PIRES
0,00 506,62
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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: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0003/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 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
86.632,61 26.217,00 24,13 9.978,77 8.256,20 0,00
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

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

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0004/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

CIV2SEWolmc0000-9 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 76.985,61 26.217,00 76.985,61 24,13

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

24,1386.632,6126.217,0086.632,6123TOTAIS:
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

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

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0005/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

CIV2SEWolmc0000-9 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%

76.985,61

26.217,00

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

8.256,20 0,00 0,00 8.256,200,00
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

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

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 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 :

16/12/2020
11:29:54
0006/0006

TOMADOR/OBRA:

9.978.77 9.978.77
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

CIV2SEWolmc0000-9 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 :

11:29:54

16/12/2020

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

12/2020 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

HyQW5nN5z6k0000-5

CIV2SEWolmc0000-9

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

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

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 8.049,37 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 8.049,37

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.978,77 0,00 0,00 0,00 9.978,77

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 9.978,77 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.

9.978,77

     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 HyQW5nN5z6k00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2020 às 11:31:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8FA60245AE71E07..

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: 12/2020
NRA: HyQW5nN5z6k00005
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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