
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

03/12 - 2021 
RELATÓRIO:  

01-26-04-2021 

 

ENTIDADE BENEFICIADA:         AMA LITORAL- SC 
  
CNPJ:  

08.825.233/0001-35 
FONE:   
          47- 3264.0244 

ENDEREÇO:   

                Rua São Paulo, 470  Bairro dos Estados – Balneário Camboriú 

RESPONSÁVEL  

LINO CARLOS FRANZOI 
CPF  

558.923.969-91 

PÁRCERIA PMBC/SEAG Nº  
  

ADITIVO TC 014/2018  
 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMAS  
 

VALOR DA PARCELA   
 

 
VALOR R$  8.500,00               
 

PARCELA  
 

   Nº 03 

REPASSE EM:  

 

31/03/2021 

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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Consultas - Extrato de conta corrente
G334151123943432023 

15/04/2021 11:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X

Conta corrente 8995-8   SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Período do
extrato de 31 / 03 / 2021 até 15 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt.
balancete

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

11/03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/03/2021 1489 99015 870 Transferência recebida 551.489.000.230.508 8.500,00 C

31/03 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI

31/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.900.903.784.025 10,45 D 8.489,55 C

Cobrança referente a 11/03/2021

05/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 900,04 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

05/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.502 1.526,23 D

104 3569 06604074935 DAIANE REGINA MOU

05/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.503 3.352,73 D

041 0350 01108982069 REGINA MORO DAL B

05/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.951.100.689.643 10,45 D

Cobrança referente 05/04/2021

05/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.951.100.689.644 10,45 D 2.689,65 C

Cobrança referente 05/04/2021

12/04/2021 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 115,35 C

12/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

12/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 2.721,00 D

033 1242 05029033920 JULIANO AMARAL MA

12/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.021.200.165.347 10,45 D

Cobrança referente 12/04/2021

12/04/2021 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.021.200.324.461 73,55 D 0,00 C

Cobrança referente 12/04/2021

13/04/2021 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 10,45 C

13/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

13/04/2021 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.030.905.429.448 10,45 D 0,00 C

Cobr parc ref a 12/04/2021

15/04/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

 
Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS 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 14:21:17 do dia 11/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2021.
Código de controle da certidão: 93E3.504C.7CCF.020D
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: 210140049555305
Data de emissão: 19/04/2021 09:50:39
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

18/06/2021

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: 19/04/2021 09:50:43
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N° 45505/2021

Requerente:

Data: 19/04/2021

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, 19 de abril de 2021.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 202145505

Certidão emitida gratuitamente.

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

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 12925313/2021
Expedição: 19/04/2021, às 10:01:13
Validade: 15/10/2021 - 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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19/04/2021 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:13/04/2021 a 12/05/2021 

Certificação Número: 2021041301362643577003

Informação obtida em 19/04/2021 10:49:59

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

Voltar Imprimir
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS
HORA:

03/2021

07/04/2021

11:42:09

001/00142 15/01/2021)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

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

9.393,91 9.393,91

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:

07/04/2021

11:42:09

001/0018.40 (24/12/2020)

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

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA: 03/2021 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

71.626,98

5.730,15

0,00

0,00

0,00

5.730,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/04/2021até

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 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

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

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0001/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 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

127.64723.72-7 01/08/2019 01
2.305,43 576,36 0,00251,67

02515JULIANO AMARAL MATTOS
768,48 0,00

31/03/2021  I1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0002/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 882523300013

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

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.51101.25-7 10/08/2020 01
2.086,29 0,00 0,00171,26

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
0,00 166,90

148.26947.27-1 22/01/2018 01
4.673,44 0,00 0,00505,56

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
0,00 373,87

203.36148.54-7 07/02/2019 01
3.261,80 0,00 0,00308,80

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
0,00 260,94

203.57071.66-7 18/01/2021 01
4.690,00 0,00 0,00507,87

02392DANIEL HENRIQUE HUTTEL
0,00 375,20

203.89323.61-0 01/06/2020 01
4.690,00 0,00 0,00507,87

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
0,00 375,20

209.46520.12-1 15/04/2020 01
2.670,00 0,00 0,00237,79

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
0,00 213,60

210.51064.11-4 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00507,87

02392IAGO BRUNO GONCALVES
0,00 375,20

129.80915.72-8 01/08/2017 01
2.148,22 0,00 0,00176,83

02238KARINA DE SOUZA
0,00 171,86

204.72217.31-8 02/07/2018 01
2.128,02 0,00 0,00175,02

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
0,00 170,24

203.55839.48-7 21/01/2019 01
2.066,61 0,00 0,00169,49

02515MARIANA FARINA FATURI
0,00 165,32

123.67581.78-0 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00507,87

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
0,00 375,21

128.76339.69-4 01/08/2017 01
3.614,22 0,00 0,00357,27

02236MAURICIO DOS SANTOS
0,00 289,14

142.15240.72-3 22/01/2018 01
3.650,36 0,00 0,00362,32

02238MONIQUE FERNANDA HESS
0,00 292,02

210.51104.33-7 21/01/2019 01
3.616,01 0,00 0,00357,52

02515RAFAELA COSTA JOSE
0,00 289,28

201.59404.46-5 27/03/2019 01
6.130,46 0,00 0,00709,54

0251605REGINA MORO DAL BEM
0,00 490,43
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0003/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 882523300013

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

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

141.75226.72-5 01/09/2020 01
3.000,00 0,00 0,00277,39

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

108.75028.45-1 01/02/2015 01
2.103,78 0,00 0,00172,84

05143RUTH MATHIAS ZAGER
0,00 168,31

136.64933.72-8 03/02/2020 01
3.034,61 0,00 0,00281,54

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
0,00 242,77

129.36569.68-2 22/01/2018 01
3.993,16 0,00 0,00410,32

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
0,00 319,46

212.80008.90-5 03/08/2020 01
4.690,00 0,00 0,00507,87

02392THIAGO GUEDES PIRES
0,00 375,20
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0004/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 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
83.579,41 576,36 768,48 9.393,91 5.730,15 0,00
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GdxMhbPhB1q0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 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

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0005/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 882523300013

OF1JcydoHWT0000-8 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 21 71.626,98 0,00 73.932,41 768,48

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

768,4883.579,410,0081.273,9824TOTAIS:
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GdxMhbPhB1q0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 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

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0006/0007

TOMADOR/OBRA:

858300000572 301501792101 407651050807 882523300013

OF1JcydoHWT0000-8 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%

71.626,98

0,00

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

5.730,15 0,00 0,00 5.730,150,00
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GdxMhbPhB1q0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2021 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

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2021
11:42:09
0007/0007

TOMADOR/OBRA:

9.393.91 9.393.91
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 1 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

OF1JcydoHWT0000-8 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 :

11:42:09

07/04/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

03/2021 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

GdxMhbPhB1q0000-6

OF1JcydoHWT0000-8

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

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

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 7.464,51 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 7.464,51

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.393,91 0,00 0,00 0,00 9.393,91

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 9.393,91 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.

9.393,91

     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 GdxMhbPhB1q00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2021 às 11:45:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9873442B24E4006..

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

Informações Complementares:

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

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
Inscrição Responsável: 10.799.366/0001-26
Competência: 03/2021
NRA: GdxMhbPhB1q00006
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

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

                            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                               CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

 

 

    

 

 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS 
    AMA LITORAL - SC 

                             Associação de Pais e Amigos do Autista 

                                                     

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

MARÇO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
MARÇO/2021 
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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 

 

            ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA   

PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS. 

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS UNIDADE QUANTIDADE     

PREVISTA 

1 Oficina com usuários acompanhados (anual) Oficina 12 

2 Atendimento individual (semanal) Atendimento 40 

3 Atendimento familiar (mensal) Atendimento 40 

4 Oficina com famílias (anual) Oficina 12 

5 Atividade Comunitária (anual) Atividade 08 

6 Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicílio 20 

7 Reunião com Grupos de Usuários dos CRAS 

(anual) 

Grupo 06 

8 Reunião com a Rede Intersetorial (anual) Reunião 06 

9 Atendimento clínico individualizado aos usuários ATENDIMENTO 

REMOTO 

 

94 usuários a partir de 

junho/2020 

10 Atendimento clínico individualizado aos usuários PRESENCIAL 94 usuários a partir de 

junho/2020 

 

  

QUANTIDADE REALIZADA – 1º SEMESTRE DE 2021 

 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1 ------ ------ ------     

2 245 369 174     

3 62 66 37     

4 01 02 ------     

5 ------- ----- ------     

6 03 ----- 03     

7 ------- ------ -------     

8 01 02 03     

9 94 
Entrega de atividades 

impressas 

138 
Entrega de 

atividades impressas 

  126 
Atendimento por 
vídeo chamadas e 

entrega de 

atividades 
impressas 

    

10 ------- 15 1.301     
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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 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE REALIZADA – 2º SEMESTRE DE 2021 

 

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1      

2      

3      

4      

5      

6    
 

 

7           

8      

9      

10      
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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 

 
 
 

RELATÓRIO ATIVIDADES 

MARÇO 2021 

AMA LITORAL 

 
 

No mês de março do presente ano, a AMA Litoral optou no retorno dos 

atendimentos presenciais das pessoas com Transtorno do Espectro Autista que são 

atendidos na AMA Litoral, conforme mencionado nas reuniões dos conselhos de direitos, 

a fim de contribuir no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem 

estar dos mesmos, tomando todos os cuidados necessários referente ao processo de 

higienização, distanciamento, atendimento individuaizado, uso de EPIs, entre outros. 

Salienta-se que tem famílias que optaram por continuar mantendo o isolamento e 

recebendo as atividades impressas/remotas, a qual assinaram uma declaração 

informando tal decisão. Nesse sentido, os profissionais continuam dando todo o supote e 

trabalhando de acordo com os objetivos de cada atendido.  

Salienta-se que para haver o retorno dos atendidos na AMA Litoral foi realizado 

todo o trabalho de conscientização com as famílias a respeito dos cuidados necessários 

referente ao uso de EPIs, uso da máscara e todo o processo de higienzaçao e cuidados 

necessários a fim de preservar a saúde de todos.  

No decorrer do mês de março, a equipe clínica realizou avaliações com as crianaçs 

e adolescentes que encontravam-se na lista de espera com suspeita de autismo, e a 

Assistente Social realizou a triagem com as famílias, a fim de melhor conhecer a realidade 

dos mesmos e assim fazer uma trabalho em conjunto, bem como realizar a acolhida e/ou 

encaminhamentos necessários de acordo com cada caso.   

Além do mais, houveram reuniões com a equipe de profissionais como forma de 

aperfeiçoar cada vez mais o trabalho que vem sendo realizado, visto que a AMA Litoral é 

uma instituição referenciada na questão do autismo a qual prezamos pela qualidade dos 

serviços prestados de forma de garantir uma melhor qualidade de vida, automomia e bem 

estar dos atendidos.  
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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 

 

 

 

 

    

 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÇO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
MARÇO/2021 
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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 INDIVIDUAL 

MARÇO/2021 

 

No mês de MARÇO de 2021 foram realizados:  

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

discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de atividades propostas aos 

pais por meio remoto ainda levando em consideração os casos de COVID-19 e 

também pela realização das AVALIAÇÕES de usuários que aguardam na fila de 

espera. Elaboração e organização dos atendimentos presenciais, estudo de casos, 

a realização das avaliações/reavaliações dos casos que aguardam na fila de espera, 

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

prestados; 

  32 - Atendimentos do Serviço Social, sendo contabilizado o encaminhamento 

para a realização da Carteira do autista, Cadastro da Fundação Catarinense de 

Educação Especial- FCEE, bem como as documentações de cada criança, 

encaminhamentos, conversas informais, reuniões com a família, entre outras, a fim 

de contribuir na garantia dos direitos dos mesmos; 

 28 - atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário para 

AVALIAÇÃO/DEVOLUTIVA/ANAMNESE com equipe clínica institucional 

aos usuários que aguardam na fila de espera da instituição;  

 43  – atendimento aos pais/responsáveis e a comunidade em geral através do 

agendamento de horário com equipe clínica institucional para orientações e 

necessidades em geral referente aos atendimentos prestados aos usuários; 

 19 – atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de consulta, 

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

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

10, 17 e 24 e 31 de Março de 2021; 

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

aguardam na fila de espera para avaliação/atendimento na instituição; 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
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 04 – atendimento psicoterápico individualizado; 

 31 - atendimento aos pais/responsáveis através da entrega das atividades clínicas 

impressas a serem realizadas em casa pelos usuário que optaram pelo atendimento 

REMOTO. 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 10/03/2021 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 
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 08h15– Efraim H. dos S. Pereira 

 09h00 – Matheus S. Amandio  

 09h45 – Lucas N. Campos 

 10h30 – Thiago Debarba 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 17/03/2021 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 
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 08h15– Daniel N. Gonçalves 

 09h00 – Bruno M. Latima  

 09h45 – Benjamim F. V. da Silva 

 10h30 – Álvaro F. P. da Silva 

 11h15 – Andriel H. N Rodrigues 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 24/03/2021 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 
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 08h15 – Victor H. S. Fontoura 

 09h00 – William D. Sanabria  

 09h45 – Noah S. Matos 

 10h30 – Isabelli P. Lima 

 11h15 – Gabriel F. Prim 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 31/03/2021 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 
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 08h15– Israel N. A. Santos 

 09h00 – Eliezer C. P. L. Serapião  

 09h45 – Arthur J. C. Bertolo 

 10h30 – Soraya C. A. da Rosa 

 11h15 – Igor S. Migliorini 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

 MARÇO/2021 

 

 Usuário: NICOLAS DA SILVA EGGERS WINDMOLLER 

Data Nascimento: 30/07/2015 

Nome da mãe: ROSE FÁTIMA DA SILVA 

Data do cadastro na instituição: 01/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: CHARLIE SILVESTRE DE JESUS 

Data Nascimento: 22/05/2019 

Nome da mãe: BRUNA CRSITINE MAMEDES 

Data do cadastro na instituição: 01/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: PEDRO GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA 

Data Nascimento: 21/02/2018 

Nome da mãe: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

Data do cadastro na instituição: 02/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: YASMIM DOS ANJOS MARTINS 

Data Nascimento: 23/05/2015 

Nome da mãe: LAIS FEITOSA DOS ANJOS MARTINS 

Data do cadastro na instituição: 02/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: MANUELLA DOS ANJOS MARTINS 

Data Nascimento: 03/05/2019 

Nome da mãe: LAIS FEITOSA DOS ANJOS MARTINS 

Data do cadastro na instituição: 02/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: DAVI MIGUEL HENKEL MARTINS 

Data Nascimento: 22/01/2018 

Nome da mãe: FLÁVIA APARECIDA HENKEL 

Data do cadastro na instituição: 15/03/2021 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: ARTHUR SPINDOLA GRAEF 

Data Nascimento: 05/11/2018 

Nome da mãe: SOLENE SILVEIRA SPINDOLA 

Data do cadastro na instituição: 16/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: KETLYN CAROLINE MARIA BECHER 

Data Nascimento: 13/08/2012 

Nome da mãe: ANDRESSA CAROLINE MARIA 

Data do cadastro na instituição: 16/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: DANIEL VICENTE KLOCK DE OLIVEIRA 

Data Nascimento: 17/01/2019 

Nome da mãe: ELIANE CELI VICENTE 

Data do cadastro na instituição: 23/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: GUSTAVO HENRIKE RUPPENTHAL DE SOUZA 

Data Nascimento: 11/01/2004 

Nome da mãe: ILAIR APARECIDA RUPPENTHAL 

Data do cadastro na instituição: 29/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: DANIEL DOS SANTOS 

Data Nascimento: 07/02/2017 

Nome da mãe: PATRICIA DOS SANTOS 

Data do cadastro na instituição: 30/03/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: FABIOLA DUTRA SZERNEK MONTEIRO 

Data Nascimento: 12/06/2012 

Nome da mãe: DAYANA CRISTINA DUTRA 

Data do cadastro na instituição: 31/03/2021 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                        
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RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO/2021 
Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal)  

 

Usuário: Amanda Serpa Chernicosky 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

02/03/2021 

Realizada escuta terapeutica. Feito acolhimento. 

Conversamos sobre esperar, regras, limites, prioridades. 

Amanda apresentou sentimentos de raiva e desejo de 

vingança com determinada situação em casa. Realizada 

orientação psicológica. Amanda apresenta boa 

compreensão.  

09/03/2021 

Mantemos o assunto abordado no atendimento anterior, 

para melhor compreensão de regras e limites. Amanda se 

apresenta bastante comunicativa, interage bem, com falas e 

comportamentos adequados.  

16/03/2021 
Usuária faltou. 

23/03/2021 

Realizada escuta terapeutica. Amanda trouxe situação de 

doença terminal na família. Feito orientação psicológica e 

acolhimento. Conversamos sobre o luto. Amanda apresenta 

comportamentos de impulsividade. Conversamos sobre 

esperar, regras, limites, prioridades. Amanda apresentou 

sentimentos de raiva e desejo de vingança com determinada 

situação em casa. Realizada orientação psicológica.  
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÇO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
MARÇO/2021 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

DEVOLUTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2021 

Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis e usuários que aguardam na fila de espera da 

instituição através de AVALIAÇÃO/DEVOLUTIVA/ANAMNESE, realizada pela 

Equipe Clínica Institucional. Enquanto o usuário está em avaliação com os profissionais 

de áreas especificas, o responsável realiza a TRIAGEM junto a Assistente Social, assim 

como em um segundo momento é entregue aos responsáveis a Devolutiva (Relatório) 

referente a avaliação realizada anteriormente. E para aqueles usuários que retornam a 

instituição com diagnóstico fechado e laudo médico, realiza-se então a ANAMNESE com 

a família e cadastro do mesmo junto a administração para ingresso aos atendimentos na 

entidade. 

 

AVALIAÇÕES/TRIAGENS: 

 10/03/2021 

 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Bruno M. P. Latima - REAVALIAÇÃO; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Noah G. Veiga - REAVALIAÇÃO; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Micael M. Gouveia; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Enzo F. Weidt. 
 

 24/03/2021 

 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Rafael C. Pires; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Guilherme A. Freitas; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Robson P. Gomes; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Davi F. P de Souza; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Mikael G. Cavalli. 

 
 

 31/03/2021 

 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Santiago S. Barbosa – NÃO COMPARECEU; 

 Triagem com o responsáveis pelo usuário Davi F. P de Souza – REAVALIAÇÃO. 
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DEVOLUTIVAS: 
 

 17/03/2021 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Bruno M. P. Latima; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Noah G. Veiga; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Julia S. Lencina – NÃO COMPARECEU; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Felipe A. Vieira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Valentina Breitembach; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Micael M. Gouveia. 

 

 

 

 24/03/2021 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Júlia S. Lencina. 

 

 

 

 31/03/2021 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Robson P. Gomes. 
 

 
  

ANAMNESE: 

 
 

 17/03/2021 

 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Eduardo Comin; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Guilherme C. Bott; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Benício R. Martins; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Arthur V. Campos – NÃO COMPARECEU; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Marcus P. Saraiva. 

 

 
 

 24/03/2021 

 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Micael M. Gouveia; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Arthur V. Campos. 
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 31/03/2021 

 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Guilherme A. Freitas; 

 Anamnese com os responsáveis pelo usuário Rafael C. Pires. 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2021 

 

 

De 01/03/2021 à 31/03/2021 

 

 Atendimento psicológico individual ás famílias. 

 

 

 

 05/03 

 

 Atendimento com mãe do usuário Noah S. M.: Atendimento familiar com a mãe do 
usuário Noah Sra. Thayanara para escuta terapeuta, acolhimento e apoio emocional 
referente a perda da mãe recentemente. Foi sugerido encaminhamento para 
atendimentos de psicoterapia na Casa da Mulher. 

 

 Atendimento com pai do usuário João G. R. F.: Atendimento familiar com o pai do 
usuário João Gabriel Sr. Jonas para acolhimento, explorar e conhecer o contexto 
familiar, as relações, rotinas, e os comportamentos do usuário.  

 

 

 

 

 12/03 

 

 Atendimento com tia do usuário João G. R. F.: Atendimento familiar com a tia do 

usuário João Gabriel Srta. Cristiani para acolhimento, explorar e conhecer o contexto 

familiar, as relações, rotinas, e a convivência com o usuário.  

 

 

 

 

 18/03 

 

 Atendimento com mãe do usuário Pedro Y. B.: Atendimento familiar com a mãe do 

usuário Pedro Yohan, Sra. Andrea, para acolhimento, explorar as rotinas, e os 

comportamentos do usuário.  

 

 Atendimento com mãe do usuário Mathias B. N.: Realizado atendimento inicial da 

paciente, focado na formação de vínculo terapêutico. Progenitora apresentou o histórico 

familiar do paciente, relatando as fases pelas quais passou para atingir o atual nível de 

desenvolvimento. 
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 19/03 

 

 Atendimento com mãe do usuário Andriel H. C. N.: Atendimento familiar com a mãe 

do usuário Andriel, Sra. Mirella para acolhimento, explorar o contexto familiar, as 

relações, e os comportamentos do usuário.  

 

 

 

 22/03 

 

 Atendimento com mãe do usuário Edie C. C.: Realizado atendimento inicial da paciente, 

focado na formação de vínculo terapêutico. Progenitor apresentou o seu contexto familiar 

e histórico familiar, afirmando que após o nascimento do paciente o contexto profissional 

se alterou bastante em busca de maior estabilidade. 

 

 

 

 23/03 

 

 Atendimento com mãe da usuária Amora C. V.: Realizado atendimento inicial com a 

progenitora do paciente, focado na formação de vínculo terapêutico. Progenitora 

apresentou o curso de desenvolvimento familiar relatando as dificuldades encontradas 

principalmente em função da pandemia de covid-19. 

 

 Atendimento com pai do usuário Henrique B.: Realizado atendimento inicial com o 

progenitor do paciente, focado na formação de vínculo terapêutico. Progenitor relatou seu 

contexto laboral assim como as alterações realizadas em função dos cuidados com o 

usuário. 

 

 

 

 

 25/03 

 

 Atendimento com mãe dos usuários Gabriel e Samuel S S.: Atendimento familiar com 

a mãe dos usuários Gabriel e Samuel  Sra. Cícera referente ao episódio de agressividade 

que o Samuel apresentou em casa na última sexta-feira.  

 

 

 

 

 26/03 

 

 Atendimento com mãe do usuário Eduardo H. C.: Atendimento familiar com a mãe do 

usuário Eduardo Sra. Andreia para acolhimento, explorar o contexto familiar, as relações, 

e os comportamentos do usuário. Mãe comenta que Eduardo apresenta agressividade 

severa, faz uso de Canabidiol.  
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 Atendimento com mãe do usuário Guilherme C. B.: Atendimento familiar com a mãe 

do usuário Guilherme Sra. Gisleide para acolhimento, explorar o contexto familiar, as 

relações, e os comportamentos do usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Psicossocial AMA Litoral-SC 

 MARÇO/2021  
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 
 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÇO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
MARÇO/2021 
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

Através deste instrumento foi possível realizar as visitas domiciliares com o objetivo 

de acompanhar os usuários atendidos, sua rotina, orientar sobre a garantia de direitos e 

auxiliar para que estejam inseridos na sociedade de forma organizada, cumprindo com 

seus deveres e buscando alternativas para a melhoria da qualidade de vida. Salientando 

que todo este procedimento foi realizado visando todos os cuidados necessários, processo 

de higienização e o uso de EPI’S a fim de preservar a vida e segurança de todos. 

 

 19/03/2021 – Família do usuário Jean F. O. J. 

             

 

 26/03/2021 – Família do usuário Paulo H. K. A. 

            Família do usuário Efraim H. S. P.  
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REUNIÃO COM REDE INTERSETORIAL 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 09/03/2021 

HORÁRIO: 09 horas 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No 09 de março de 2021,  ás 9 horas, realizou-se via Skype, a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Salienta-se que a AMA Litoral está 

participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente.  

Segue abaixo a pauta da reunião que foram discutidas na reunião do CMDCA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata n°564; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Doações do Imposto de Renda Startup LEOA; 

Pauta 04: Aprovação de orçamentos para Confecção de Estatutos da Criança e do Adolescente 

ECA; 

Pauta 05: Edital de Chamamento Público para novos projetos; 

Pauta 06: Comissão de Orçamento e Fundo: Aprovação dos recursos captados pela Associação 

Amor pra Down pelo Edital de Chancela para o Projeto Jiu Jitsu Inclusivo; 

Pauta 07: Comissão de Atualização do Diagnóstico: Termo de Referência; 

Pauta 08: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Pauta 09: Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar; 

Pauta 10: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos documentos para renovação 

de Registro e Qualificação da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; 

Pauta 11: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos: Análise dos projetos para 

Inscrição do Instituto A Cabana e da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e Análise do 

Plano de Trabalho da Associação Dragão Negro; 

Pauta 12: Assuntos Gerais. 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 18/03/2021 

HORÁRIO: 14 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No 18 de março de 2021, ás 14 horas, realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD. Salienta-se que a AMA 

Litoral está participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da pessoa com deficiência no 

município de Balneário Camboriú SC.  

 

Segue abaixo a pauta da reunião que foram discutidas na reunião do CMDPD: 

1. Ofícios Expedidos / Recebidos 

2. Denúncias a respeito do Supermercado Meschke Forte Atacadista Luis Carlos Cipriani, 

Gévelyn Almeida 

3. Denúncias Viação Praiana Elevadores em ônibus adaptados Para-Atleta Susana da Silva 

4. Denúncias de Atendimentos a Pessoas com Deficiência no Hospital Municipal Ruth Cardoso 

e negligências na área da saúde (Thaís Teixeira e Ezequiel da Luz Geraldo) 

5. Vistoria Parque Unipraias 

(Comissão CMDPD) 

6. Fórum Eletivo e Eleição de Mesa Diretora do CMDPD 

7. Assuntos Gerais 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 23/03/2021 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No 23 de março de 2021,  ás 9 horas, realizou-se via Skype, a reunião ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Salienta-se que a AMA Litoral está 

participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente.  

 

Segue abaixo a pauta da reunião que foram discutidas na reunião do CMDCA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata n°565; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Secretaria de Educação: Busca Ativa; 

Pauta 04: Fórum de Entidades Não Governamentais; 

Pauta 05: Edital de Chamamento Público para novos projetos; 

Pauta 06: Comissão de Atualização do Diagnóstico; 

Pauta 07: Comissão de Orçamento e Fundo: Aprovação dos recursos captados pela Associação 

Amor pra Down pelo Edital de Chancela para o Projeto Jiu Jitsu Inclusivo; 

Pauta 08: Comissão de Garantia de Direitos e Apoio ao Conselho Tutelar; 

Pauta 09: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Pauta 10: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos documentos para renovação 

de Registro e Qualificação da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; 

Pauta 11: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos: Análise do projeto para 

Inscrição da Secretaria de Educação; 

Pauta 12: Assuntos Gerais. 
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OFICINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

 

 

No mês de Março do presente não houveram Oficinas com usuários 

acompanhados, visto o aumento gradativo de casos de COVID 19 em Balneário 

Camboriú. Assim, como uma forma de prevenção, foram suspensas as oficinas com 

jovens e adolescentes como forma de proteção a todos. Ao qual continuou-se o apoio 

através de orientações online a atividades na plataforma Google Suíte. 

 

Responsáveis pela execução das Oficinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
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OFICINA COM FAMÍLIAS 

 

 

No mês de Março de 2021 não foram realizadas Oficina com as Famílias devido 

ao aumento gradual de casos de COVID-19 em Balneário Camboriú, como forma de 

prevenção as famílias bem como aos profissionais da instituição. 
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ATIVIDADE COMUNITÁRIA 

 

 

No mês de Março de 2021 não foram realizadas Atividades Comunitárias  devido 

ao aumento gradual de casos de COVID-19 em Balneário Camboriú, como forma de 

prevenção as famílias bem como aos profissionais da instituição. 
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REUNIÃO COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DO CRAS 

 

 

 

O plano de trabalho estava previsto as reuniões com os usuários dos CRAS, porém 

devido a pandemia do COVID 19, os profissionais do CRAS, informaram que os grupos 

não estão ocorrendo devido a pandemia, não tendo data prevista de retorno.  

Nesse sentido, assim que retornar as atividades e os grupos do referido serviço, a 

equipe psicossocial da AMA Litoral estará reagendando as reuniões/participação nos 

grupos, a fim de orientar as famílias referente a questão do autismo.  
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLÍNICAS 
Atendimentos Remotos e Presenciais 
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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégias: Foi utilizado na terapia o jogo “cozinha” e lego, para assim 

proporcionar momentos de interação entre terapeuta e usuário.  

Resultado: Usuário não interagiu com a terapeuta, ficou andando pela 

sala a todo momento, teve risos sem sentido. Apenas no final da terapia 

sentou para montar o lego e mesmo assim não apresentou 

funcionalidade.  

08/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico 

Estratégias: Foi realizado tentativa de quebra cabeça, papel, lápis de cor 

e jogo do mercado.  

Resultado: Durante o atendimento foi realizado tentativas de tudo o que 

foi proposto, porém usuário não teve interesse por nada. Não queria 

sentar-se e queria ficar sem o tênis. Mostrava-se inquieto a todo 

momento da terapia. Fez repetições da fala da terapeuta com uma 

intensidade baixa. 

15/03/2021 Objetivo: Desenvolver funcionalidade na comunicação. 

Estratégias: Utilizado quebra cabeça com funcionalidade e nomeando o 

que estava montando, figuras para nomear e separar por categoria, lego 

para finalizar.  

Resultado: Usuário não realizou nada que foi proposto pela terapeuta, 

ficou andando e pulando o tempo todo, não queria fazer o uso da 

máscara e do tênis. Foi ofertando outros jogos e não mostrou interesse 

por nada.  

22/03/2021 Objetivo: Desenvolver funcionalidade na comunicação. 

Estratégias: Na terapia foi usado um jogo de memória também papel e 

caneta. 

Resultado: Usuário ficava andando pela sala o tempo todo, apresentava 

uma risada sem motivos. Não fez interação, não realizou o que foi 

110 / 790



 

proposto pela terapeuta, apenas desenhou um relógio que apresenta um 

hiper foco, sendo assim terapeuta usou o tema para estimular que ele 

falasse. 

29/03/2021 Usuário compareceu para o atendimento que teve como objetivo 

estimular o uso da máscara, pois o usuário estava tirando a máscara nos 

atendimentos anteriores quando chegava na sala de cada terapeuta. 

Durante esse atendimento o usuário apresentou um mal 

comportamento, estava andando sem parar, não querendo fazer o uso 

correto da máscara que ganhou de coelho e tentou rasgar ela. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o 

vocabulário. 
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Relatório Mensal 

 Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   

Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos (narrativa). 

Estratégias: Utilizado na terapia o jogo “compras no mercado”, livros 

sendo para criança narrar a história a partir das imagens e caixa mágica 

onde foi colocado alguns objetos e terapeuta e criança deveriam 

adivinhar o que era com os olhos fechados. 

Resultado: Usuário realizou todas as atividades propostas, sendo 

sempre muito participativo e aceitando todas as atividades.  Apresentou 

boa narrativa e muita criatividade para realizar a atividade da caixa 

mágica. 

08/03/2021 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégias: Utilizado livros, figuras e lego. Usuário nomeou as figuras 

e falou a função, narrou histórias com base nas figuras. Em seguida 

sentaram-se ao chão para brincar com o lego. 

Resultado: Usuário realizou tudo o que foi proposto. Mostrou-se muito 

animado, brincou com funcionalidade com todos os brinquedos, 

apresentou uma boa narrativa dentro do contexto da brincadeira.  

15/03/2021 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégias: Foi utilizado em terapia o jogo de “brincando de cozinhar”, 

para promover interação e diálogo entre terapeuta e usuário. Em seguida 

foi usado o lego para construir e narrara histórias. 

Resultado: Usuário realizou tudo o que foi proposto pela terapeuta. Fez 

diálogo coerente nas atividades, construir histórias com base nos 

brinquedos. Usuário pediu para terapeuta parar de falar pois queria 

brincar e falar do assunto da sua história.   

22/03/2021 Objetivo: Estimular a funcionalidade da comunicação. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado sequência lógica, usuário colocou as 

figuras na ordem. O jogo de memória possibilitou momentos de 

comunicação e interação.  

Resultado: Realizou as figuras de sequência lógica de forma correta sem 

dificuldades, mostrando um pouco de insegurança na hora de colocar as 
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figuras na ordem. No jogo de memória realizou sem dificuldades. Na 

hora da brincadeira lúdica apresentou boa narrativa e funcionalidade. 

29/03/2021 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégia: Em terapia foi realizado uma atividade para estimular a 

funcionalidade da comunicação em que o usuário deveria falar sobre os 

animais das figuras. Em seguida atividade lúdica onde o usuário e 

terapeuta construíram uma história e protagonizaram ela. 

Resultado: O usuário apresentou dificuldade para construir uma 

narrativa quando tinha apenas uma figura de um animal, precisou de 

auxilio para construir a história, porém na atividade lúdica mostrou-se 

muito criativo construindo o contexto da história.  

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar funcionalidade da comunicação. Trabalhar narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  

Data Nascimento: 18/05/2014 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos do usuário. 

Estratégias: Utilizado livros para assim usuário narrar a partir das 

imagens. Nomeação de categorias e lego. 

Resultado: Usuário apresenta confusão na hora de narrar determinas 

situações do seu dia a dia. Nomeou todas as imagens separados por 

categorias. Apresentou também dificuldades para manusear o lego na 

hora de montar.  

08/03/2021 Usuário não compareceu.   

15/03/2021 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégias: Utilizado o jogo “quem procura acha”, que possibilita 

estimular atenção e concentração em seguida usado lego para promover 

um diálogo e construção de narrativa. 

Resultado: O usuário apresenta confusão na hora de contar uma história 

e na brincadeira precisa ter comando para construir uma narrativa. Com 

o jogo quem procura acha demorou para entender como funcionava o 

jogo pois precisava de concentração e atenção e usuário mostra-se com 

dificuldade em concentrar em um jogo. 

22/03/2021 Usuário não compareceu.  

29/03/2021 Usuário não compareceu. 

Objetivo 

Terapêutico 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos, ampliar o sistema de organização 

fonoaudiológico e aumentar a funcionalidade de comunicação e 

estimular concentração. 
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Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

01/03/2021 Usuária não compareceu para atendimento.  

08/03/2021 Usuária não compareceu para atendimento. 

15/03/2021 Usuária não compareceu para atendimento. 

22/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário da usuária. 

Estratégia: No primeiro atendimento presencial desse ano, usuária e 

terapeuta se sentaram no chão colocaram os brinquedos expostos no 

chão (animais e bonecos). 

Resultado: Usuária não apresentou contato ocular, não fez interação 

com a terapeuta. Mostrou funcionalidade com os brinquedos e fez 

imitação da terapeuta em relação aos brinquedos.  

29/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégia: Utilizado livros infantis, terapeuta contou histórias e 

apresentou os animais de brinquedos e feito o som de casa animal. Em 

seguida brincadeira lúdica com animais e objetos de cozinha.  

Resultado: A usuária apresentou imitação, brincou com funcionalidade, 

compreendeu em fazer escolhas de brinquedos. Não apresentou contato 

ocular com terapeuta, não verbalizou em nenhum momento, terapeuta 

se retirou para ver se ela iria buscar, mas não aconteceu, continuou 

brincando sozinha. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário, funcionalidade da comunicação e a expressão 

verbal e gestual. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 

Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

02/03/2021 Objetivos: Trabalhar reconhecimento dos objetos, Estimular 

compreensão e Aumentar o vocabulário.   

Proposta da Atividade: Separem embalagens de produtos que 

vocês tem em casa e que utilizam na rotina de vocês, como por 

exemplo: embalagem de café em pó, nescau, shampoo, creme dental, 

detergente, sabão em pó, dentre outros... Mostre para a criança os 

produtos, nomeie e depois peça para a mesma ir fazendo o mesmo, 

como por exemplo: “O que é isso?” R: Macarrão. Explore as imagens 

características dos produtos. Peça para ela mostrar algum item que você 

esteja pedindo: “Onde está o nescau?”   

09/03/2021 Objetivos: Estimular imitação, compreensão, aumentar o vocabulário e 

estimular atenção compartilhada.   

Proposta da Atividade: Reserve um momento do dia e coloque a música 

“Seu Lobato” para a criança escutar e cante junto com ela. Estimule 

para que a mesma cante junto e em seguida, pare um trecho da música 

e peçam para a criança imitar  os sons dos animais.   

16/03/2021 Objetivos: Estimular memória auditiva, compreensão, categorização.   

Proposta da Atividade: Escolha uma cor, sugerimos começar com uma 

de preferencia da criança. Caso a mesma ainda não reconheça, pode 

utilizar a cartela das cores (em anexo) e mostrar a cor que você escolheu 

e quer que ela procure. Por exemplo: “Eu quero que você encontre aqui 

em casa 5 coisas que sejam da cor azul”. Se a criança não conseguir 

realizar sozinha esta atividade, fazer de uma forma direta. Em seguida, 
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pedir para ele contar quantos objetos encontrou com a cor solicitada e 

pedir para nomear. 

23/03/2021 Objetivos Terapêuticos: Estimular reconhecimento das expressões 

faciais, músculos da face, nomeação e imitação.   

Proposta da Atividade: Espalhe pela casa (embaixo da cadeira, em cima 

da mesa/cama...) as figuras que estão em anexo e auxilie a criança para 

procurar. Ao encontrar, deverá realizar a expressão facial em frente ao 

espelho 

30/03/2021 Objetivos Terapêuticos: Trabalhar Atenção, compreensão, 

categorização, motricidade fina.   

Proposta da Atividade: Em anexo realize as atividades propostas.  

Objetivo 

terapêutico: 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 

Data   

02/03/2021  Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégia: Utilizado livros, para usuário relatar sobre o livro a partir das 

imagens. Feito nomeações de figuras separado por categoria e quebra 

cabeça. 

Resultado: Usuário realizou tudo o que foi proposto, apresenta trocas na 

fala e mostra um discurso confuso quando vai falar sobre seu dia a dia e 

sobre contar a historia do livro.  

09/03/2021 Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos  

Estratégia: Realizado nomeação de figuras para avaliar a fala, com as 

mesmas figuras usuário separou por categoria. Em seguida foi utilizado 

o lego. 

Resultado: Na avaliação da fala, apresenta apagamento do /r/ sereia 

(seia), borboleta (boboleta) e redução de encontro consonantal. Quanto 

a narrativa mostra-se confuso, contou sobre os atendimentos anteriores 

com poucas palavras. Durante o lego fez interação com a terapeuta. 

16/03/2021 Usuário foi embora pois estava com febre. 

23/03/2021 Objetivo: Desenvolver a narrativa. 

Estratégia: Desenvolver uma história, a partir do que o usuário 

desenhou. Figuras de sequência lógica devem ser colocadas em ordem 

e contar o que aconteceu. Usado também o jogo “quem procura acha”, 

para estimular a atenção. 

Resultado: Usuário mostrou-se com bom comportamento, realizou as 

atividades com poucas palavras, mas relatou sobre assuntos de sua 

família sem ser questionado pela terapeuta.  

30/03/2021 Objetivo: Estimular a narrativa. 

Estratégias: Foi construído uma história com o tema pascoa, usuário fez 

um desenho com ajuda da terapeuta, em seguida foi estimulado em que 

a criança falasse sobre o desenho, essa atividade levou todo o todo do 

atendimento. 
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Resultado: No início do atendimento o usuário não queria realizar a 

atividade, contou que estava bravo, em seguida realizou mas com 

auxilio para fazer o desenho, pois falava que não conseguia desenhar. 

Quanto a narrativa apresentou dificuldade com o contexto da história e 

com ligações para formar frases, mas apresentou imaginação com a 

história.  

Objetivos Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Desenvolver a narrativa. 

Suprimir os distúrbios fonológicos.  
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Diogo Couvados Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

02/03/2021 Usuário não compareceu para atendimento. 

09/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico  

Estratégias: No início do atendimento foi utilizado quebra cabeça, em 

seguida jogo de memória e para finalizar o lego. 

Resultado: Usuário montou o quebra cabeça sozinho, não buscou ajuda. 

Não queria jogar o jogo da memória, começou a batera na mesa. Com 

o lego buscou ajuda da terapeuta, mas não interagiu. Repetiu palavras 

com uma voz de intensidade baixa.  

16/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e avaliação. 

Estratégias: Utilizado figuras de diversas categorias, para nomear e 

separar e dizer a função. Usado também o lego para promover vínculo 

terapêutico entre terapeuta e usuário. 

Resultado: Usuário não fez nomeações, fez poucas repetições. Não 

interagiu em nenhum momento e não buscou terapeuta. Fez o uso da 

máscara porém fica querendo comer a máscara em todo momento e 

tendo que trocar de máscara em cada atendimento. 

23/03/2021 Não compareceu. 

30/03/2021 Usuário compareceu somente para o primeiro atendimento, para 

estimular o uso correto da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estimular a compreensão e a expressão verbal. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

02/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico 

Estratégias: Foi utilizado um quebra cabeça de 24 peças e lego. 

Resultado: Usuário apresentou boa interação com a terapeuta, aceitou 

tudo o que foi proposto para fazer na terapia. O quebra cabeça montou 

sozinho e não buscou terapeuta para ajudar. Com o lego teve 

funcionalidade e focou muito com o boneco mergulhador, sempre 

reforçando que gostou muito dele.  

09/03/2021 Objetivo: Avaliação de aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégias: Utilizado para avaliar o sistema fonológico, criança 

nomeou figuras e em seguida terapeuta pediu para ele separar por 

categoria. Em seguida ele contou uma história com base no livro. 

Resultados: Realizou todas as nomeações das figuras apresentando 

redução de encontro consonantal e /r/ arquefonema, na hora de separar 

por categorias mostrou bastante dificuldade em separar.  

16/03/2021 Foi liberado do atendimento pois seu irmão estava com febre. 

23/03/2021 Objetivo: Desenvolver a narrativa. 

Estratégia: Utilizado figuras de sequência lógica. Atividade lúdica com 

objetos (animais, carros e lego), com os objetos é possível criar uma 

narrativa através do contexto e estimular a linguagem. 

Resultado: O usuário apresentou dificuldade em colocar a ordem nas 

imagens e contar o que estava acontecendo, precisou de auxílio da 

terapeuta. Estava falando baixo e fala infantilizada, sendo assim a fala 

estava difícil de ser entendida. 

30/03/2021 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégias: Foi realizado uma atividade de nomeação e memória, onde 

o usuário deveria nomear e marcar a ordem das figuras com forme o 

que era falado pela terapeuta.  
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Resultado: Durante o atendimento o usuário apresentou muitas vezes 

uma fala infantilizada. Dificuldade para realizar a atividade pois estava 

distraído. Fez recusa com a atividade pois queria brincar, então foi feito 

um combinado. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Desenvolver a narrativa. 

Eliminar a fala infantilizada.  

Suprimir os distúrbios fonológicos. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

02/03/2021 Objetivo: Realizar a sacola de férias. 

Estratégias: Usuário apresentou fotos de suas férias com seus irmãos e 

familiares. 

Resultados: Usuário mostrou fotos pelo celular da terapeuta, falou 

palavras isoladas dentro do contexto da foto. Apresentou-se com um 

bom comportamento durante esse momento de contar sobre as férias. 

09/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico 

Estratégias: Foi utilizado o quebra cabeça e o lego, para promover 

vínculo entre usuário e terapeuta. 

Resultado: Usuário faz o uso da máscara corretamente, não queria 

montar o quebra cabeça, guardou as peças e depois colocou a caixa no 

armário. Em seguida com o lego, fez pouca interação, falou palavras 

isoladas e pediu ajuda para montar o lego. 

16/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico. 

Estratégias: Em terapia usuário escolheu um jogo dos que foi 

apresentado, em seguida o lego para possibilitar vínculo, pois é algo que 

usuário gosta muito e manter um diálogo. 

Resultado: Usuário escolheu o jogo “aprendendo a cozinhar” mas em 

seguida guardou no armário, pois queria o lego a todo momento. 

Durante o lego buscou terapeuta e pediu ajuda para montar. Falou no 

espontâneo, teve momentos de interação e diversão entre usuário e 

terapeuta. 

23/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  

Estratégias: Em terapia foi usado figuras de categorias, usuário irá 

nomear, falar a função e separar elas por categoria. Atividade lúdica 

usando o lego, para avaliar a fala através do que o usuário gosta. 
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Resultado: Usuário teve pouco interesse em nomear as figuras, apenas 

separou e repetiu a terapeuta quando nomeado as figuras. Falou no 

espontâneo durante o uso do lego, contou a história do “lobo mal” e 

construiu as casas da história.   

30/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico. 

Estratégias: A proposta era que o usuário jogasse o jogo de “cozinhar”. 

Na próxima atividade seguindo o combinado seria usado o lego, onde o 

usuário fala muito no espontâneo também possibilita interação entre 

terapeuta e usuário. 

Resultado: O usuário chegou atrasado para o atendimento, quando 

entrou na sala começou a gritar pois não queria fazer a atividade e nem 

o combinado. Só no final foi entregue o lego como era o combinado só 

assim o usuário parou, ficou calmo e falou e até contou uma história em 

poucas palavras.   

Objetivo 

Terapêutico 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Ênio Costa Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos.  

Estratégias: Foi utilizado livros com figuras de categorias, sendo assim 

terapeuta nomeou todas as figuras. Usados brinquedos como animais e 

lego, proporcionando momentos de avaliação. 

Resultado: Usuário apresentou-se muito agitado e alguns momentos 

irritado por terapeuta não entender o que ele queria. Fez emissões de 

sons e onomatopeias. 

09/03/2021 Usuário não compareceu. 

16/03/2021 Objetivo: Promover funcionalidade na comunicação. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado livros para contação de história e 

brinquedos para promover atividade lúdica e estimular a fala. 

Resultado: Usuário não fez interação, não teve contato ocular com 

terapeuta, não apresentou função na brincadeira, trocava os brinquedos 

com muita frequência. Também mostrou-se muito agitado durante todo 

o atendimento. 

23/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário.  

Estratégia: Realizado atividade lúdica com brinquedos, que possibilitou 

a estimulação de linguagem através de nomeações e diálogo entre 

usuário e terapeuta. 

Resultado: O usuário interagiu com a terapeuta pela primeira vez, 

apresentou intenção de brincar e com funcionalidade. Buscou terapeuta 

quando ela se afastava. Não apresentou linguagem oral, porém se 

comunicou com gestos. 

30/03/2021 Objetivo: Promover funcionalidade na comunicação. 

Estratégia: Em terapia foi realizado brincadeira lúdica, onde 

proporcionou interação entre terapeuta e usuário, foi utilizado 

brinquedos (utensílios de cozinha), estimulando rotinas diárias. 

Resultado: Na atividade o usuário estava calmo como nunca 
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apresentou, fez imitação da terapeuta, buscou ela quando se afastou. 

Mostrou funcionalidade com os brinquedos que estavam expostos. 

Objetivos 

terapêuticos 

Promover funcionalidade na comunicação, aumentar o vocabulário, 

estimular concentração e atenção. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

04/03/2021 Usuário não compareceu. 

11/03/2021 Objetivo: Aumentar a entonação da voz e desenvolver a funcionalidade 

da comunicação. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado o jogo do “fazendo compras”, 

terapeuta e usuário jogaram juntos, durante o jogo terapeuta perguntava 

sobre os alimentos. Na mesma atividade pedia para falar mais alto pois 

não conseguia ouvir ele falando baixo e como o jogo era fazendo 

compras era explicado que precisava falar alto pois no mercado sempre 

tem muito ruído. 

Resultado: Durante o jogo o usuário percebeu que estava com menos 

alimentos no seu carrinho de compras e tentou trapacear o jogo em 

seguida terapeuta ganhou o jogo então ele rasgou a folha da pontuação. 

Na hora de lavar as mãos o usuário se sentiu culpado pelo que fez e pediu 

desculpa para terapeuta pelo seu comportamento. 

18/03/2021 Objetivo: Desenvolver a funcionalidade da comunicação. 

Estratégia: Utilizado em terapia figuras de sequência lógica, usuário 

colocou na ordem correta e narrou o que estava acontecendo em cada 

figura. Utilizado também o jogo “fazendo compras. 

Resultado: Realizou o que foi proposto, realizou toda a sequência lógica, 

não mostrando dificuldade para colocar na sequência, mas quando foi 

contar o que estava acontecendo nas imagens falou de forma sucinto. 

25/03/2021 Usuário foi para casa pois estava apresentando sintomas de gripe. 

Objetivo 

Terapêutico 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o 

vocabulário. Aumentar entonação da voz. Desenvolver a narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Benjamin Tobias da Costa  

Data Nascimento: 01/08/2014 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

04/03/2021 Usuário não compareceu. 

11/03/2021 Objetivo: Estimular concentração e memória. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado o jogo “charada”, que precisa de 

concentração para interpretar a perguntar e saber a resposta, usuário e 

terapeuta dividiram as perguntas e cada um lia uma vez. 

Resultado: Usuário apresenta uma boa interpretação das perguntas de 

charada até mesmos as mais difíceis, porém na hora de achar a figura que 

representa a resposta sente dificuldade pois não concentra para achar no 

meio de tantas figuras, também não para sentado na cadeira. 

18/03/2021 Objetivo: Estimular concentração e memória. 

Estratégia: Utilizado em terapia o jogo “palavra secreta” e feito “stop”, 

onde terapeuta e usuário colocaram itens para escrever com a mesma 

letra.  

Resultado: Usuário realizou as atividades, porém precisava ficar de 

joelho na cadeira para poder se concentrar no jogo. Não aceitou perder o 

jogo e queria jogar outra vez para poder fazer mais pontos e ganhar. 

25/03/2021 Objetivo: Estimular concentração, memória e interpretação. 

Estratégia: A atividade terapeuta falava a ordem dos animais e usuário 

precisava encontrar os animais na mesma sequência que terapeuta falou. 

Exigindo memoria e concentração. Em seguida o jogo cara a cara que 

também precisou de concentração e interpretação. 

Objetivo: Usuário apresentou um bom comportamento na sessão, estava 

menos agitado do que nas outras vezes. Mostrou um bom entendimento 

da atividade. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Trabalhar narrativa e habilidades de comunicação 

Estimular concentração e memória.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 

Data Nascimento: 21/02/2015 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Reavaliar linguagem oral 

Estratégias: Utilizado lego e brinquedos (animais e carrinho), terapeuta 

e usuário sentados no chão no qual possibilitou momentos de interação 

e comunicação entre eles. 

Resultado: Criança não queria fazer o uso da máscara e estava de mal 

humor. Realizou o que foi prosto, aceitou o combinado de poder só 

pegar o que ele queria no final da terapia. Na brincadeira teve uma 

interação pobre e terapeuta sempre estimulando que criança falasse 

durante a brincadeira. 

11/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégias: Na terapia foi utilizado figuras com as categorias 

(alimentos, objetos, automóveis), criança iria nomear e separar por 

categoria. Para finalizar foi utilizado lego. 

Resultado: Usuário chorou durante todo o atendimento, não queria fazer 

o uso da máscara corretamente. Não queria falar com a terapeuta e não 

olhava para ela. Não teve interesse por nada que foi proposto apenas 

quando terapeuta fez bola de sabão.  

18/03/2021 Usuário não compareceu. 

25/08/2021 Objetivo: Estimular a linguagem. 

Estratégia: Para estimular a linguagem criança fez nomeações de 

figuras, montou um quebra cabeça com auxílio da terapeuta, sendo 

assim possibilitando diálogo entre terapeuta e usuário. Para finalizar 

uma atividade lúdica com animais e lego. Precisou fazer combinado no 

início do atendimento. 
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Resultado: Usuário realizou tudo o que foi proposto, falou poucas 

palavras isoladas no espontâneo e fez nomeações. Não chorou em 

nenhum momento, apresentou um bom comportamento como nunca 

mostrou. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Trabalhar habilidades de comunicação. Estimular narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Mathias Becker Niechel 

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégia: Utilizado na terapia o jogo “mercado” e jogo de memória, 

permitindo momentos de interação e promovendo vínculo entre usuário 

e terapeuta.  

Resultado: No início doa atendimento terapeuta fez um combinado com 

o usuário que ele só poderia pegar o boneco Capitão América após 

realizar todas as atividades propostas. Sendo assim ele realizou todas as 

atividades, fez uma boa interação com a terapeuta, fez nomeações, falou 

no espontâneo e contou histórias para terapeuta. 

11/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado o jogo “brincando de cozinhar”, 

onde terapeuta e usuário precisavam achar todos os ingredientes para 

completar a receita. Foi usado também o jogo “cara a cara”. 

Resultado: Terapeuta e usuário fizeram combinado antes de iniciar os 

jogos, que só poderia pegar os bonecos quando acabassem os jogos.  

No jogo de cozinhar o usuário mostrou competitividade e coerência, 

mas no cara a cara não compreendeu o jogo. No final pegou os bonecos 

conforme o combinado, porém depois não queria guardar. 

18/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégia: Usuário fez nomeações que figuras, para terapeuta poder 

avaliar a fala. Usado também sequência lógica para avaliar a narrativa. 

Para finalizar terapeuta e usuário jogaram o jogo “charada”. 

Resultado: O usuário apresenta na da fala redução de encontro 

consonantal. Apresentou narrativa adequada, porém sem concentração. 

25/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégias: Usuário fez nomeações. Realizou atividade de 

compreensão, atenção e nomeação. 
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Resultado: O usuário realizou tudo o que foi proposto e aceitou os 

combinados feito com a terapeuta, apresentou boa compreensão da 

atividade, ele relatou que voltou a tomar a medicação e estava com um 

bom comportamento durante todo o atendimento. Apresentou um bom 

diálogo com a terapeuta com contato ocular.  

Objetivo 

Terapêutico 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos e promover vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: David Matheus Stoski de França  

Data Nascimento: 16/11/2015 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégias: Terapeuta separou lego e brinquedos (animais, carros, 

avião e bonecos), para permitir um vínculo nesse primeiro momento de 

terapia. 

Resultado: Usuário não fez interação com a terapeuta, repetiu a fala da 

terapeuta todo o tempo que era questionado ou quando terapeuta estava 

fazendo a narração da brincadeira. Mostrou -se com muita dificuldade 

em fazer escolhas e fazer o encaixe do lego. 

11/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégias: Terapeuta apresentou figuras de categorias (frutas e 

automóveis) para criança e as nomeou. Em seguida foi exposto 

brinquedos (lego, animais e carrinhos) para promover vínculo. 

Resultado: Usuário aceita tudo o que é proposto pela terapeuta. 

Apresenta dificuldade para fazer escolhas e dizer sim ou não. Não busca 

terapeuta em nenhum momento. Quando foi nomear falou a função da 

e não o nome da imagem, como abacaxi “é de comer”, sapato “de usar”. 

18/03/2021 Usuário não compareceu. 

25/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégias: Usuário fez nomeações de figuras, terapeuta pergunta “o 

que é isso” e ele assim respondia o que era. Em seguida uma atividade 

lúdica com objetos. 

Resultado: O usuário fez nomeações de algumas figuras, também 

quando não sabia falava a função do objeto da figura. Falou poucas 

palavras no espontâneo, mostrando dificuldade em fazer escolhas. 

Quando montou o quebra cabeça precisou de ajuda da terapeuta. 
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Objetivo 

Terapêutico 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos e promover vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Matheus Sthumer Amandio 

Data Nascimento: 06/01/2015 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

04/03/2021 Objetivos: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégias: Utilizado um quebra cabeça e lego, permitindo avaliação 

da linguagem do usuário.  

Resultado: No dia o usuário apresentava-se inquieto, jogou o lego no 

chão e não queria fazer nada. Apresentava estar resfriado, sendo assim 

ele foi embora mais cedo. 

  Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégia: Utilizados figuras com a categoria de frutas, fez nomeações 

e desenhou. Para finalizar escolheu o brinquedo. 

Resultado: Criança aceitou a proposta feita pela terapeuta, que no final 

iria escolher um brinquedo. Nomeou as imagens e falou no espontâneo 

que não queria mais e apenas isso durante todo o atendimento. Não 

interagiu e não buscou terapeuta. 

18/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégia: Usuário fez nomeações de figuras, para terapeuta avaliar a 

linguagem também montou um quebra cabeça e nomeou os animais 

que estavam no quebra cabeça. 

Resultado: Usuário montou o quebra cabeça sozinho, não pediu ajuda 

e não buscou terapeuta ao finalizar nomeou os animais. Fez nomeações 

de figuras, porém queria guardar para poder brincar. Na hora da 

brincadeira com o lego não interagiu novamente, mas fez imitação da 

terapeuta. 

25/03/2021 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
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Estratégias: Na terapia o usuário fez nomeações de figuras. Montou 

um quebra cabeça e para finalizar uma atividade lúdica com animais, 

lego e carrinhos. 

Resultado: O usuário fez nomeações das figuras sem que a terapeuta 

tivesse pedido. Falou no espontâneo os números de 1 até 10, falou falas 

que parecia ser de personagens de desenho. Apresentou uma leve 

interação com a terapeuta na atividade lúdica. 

Objetivos 

Terapêuticos 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

05/03/2021 Usuário não compareceu. 

12/03/2021 Usuário não compareceu. 

19/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégias: Utilizado brinquedos (animais, carros, bonecos), 

sentados no chão terapeuta e usuário realizam brincadeira lúdica, para 

promover nomeações, semântica, interação e imitação. 

Resultado: O usuário não interagiu e não teve interesse pelos 

brinquedos, olhava fixamente para a terapeuta e ria. Fez imitação com 

os animais.  

26/03/2021 Usuário não compareceu. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Noah Sosa Matos 

Data Nascimento: 28/07/2015 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

05/03/2021 Objetivo: Promover funcionalidade da comunicação.  

Estratégia: Foi utilizado brinquedos (animais, carros e aviões) e lego. 

Terapeuta e usuário se sentaram no chão sendo assim exploram os 

brinquedos expostos. 

Resultado: Usuário estava apresentando muita estereotipia e agitado. 

Apresentou apenas uma única vez uma intenção comunicativa e falando 

no espontâneo. Durante a brincadeira não fez interação e não buscou a 

terapeuta em nenhum momento.   

12/03/2021 Objetivo: Promover funcionalidade da comunicação. 

Estratégia: Em terapia foi utilizado figuras de categorias (animais, 

alimentos e veículos), usuário fez nomeações de cada figura. Em 

seguida brincadeira lúdica. 

Resultado: Usuário está apresentando estereotipias com frequência. 

Realizou as nomeações, falou palavras isoladas no espontâneo, usou o 

violão de brinquedo com funcionalidade e cantou uma música com uma 

linguagem própria.  

19/03/2021 Objetivo: Promover funcionalidade da comunicação. 

Estratégias: Utilizado livros para estimular a narrativa, terapeuta contou 

histórias para o usuário. Fez nomeações de figuras e separou por 

categoria. 

Resultado: Usuário não interagiu no momento da história, apenas ouviu 

a terapeuta. Fez nomeações de figuras com muita agitação. Apresentou 

muitas estereotipias durante todo o atendimento. Apresentou iniciativa 

para brincar de esconde esconde com a terapeuta.  

26/03/2021 Usuário não compareceu. 

Objetivos Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: Março /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

05/03/2021 Usuária foi liberada mais cedo pois terapeutas foram receber a 

primeira dose da vacina. 

12/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico. 

Estratégia: Na terapia foi utilizado o livro de vestir, animais e bonecos. 

Terapeuta e usuária sentadas no chão, sendo assim foi possível 

promover momento de interação entre elas. 

Resultado: Usuária interagiu muito pouco, apenas quando terapeuta 

pegou o pato e possibilitou que uma jogava para outra o pato. Usuária 

procura sempre está no comando e não permitindo que não façam nada 

por ela. 

19/03/2021 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico. 

Estratégias: Na terapia foi utilizado brinquedos (louças, fogão, 

bonecas) e massinha. Sentadas no chão realizaram a brincadeira lúdica. 

Resultado: Usuária brincou com tudo o que estava exposto, explorou e 

brincou com funcionalidade, porém interagiu muito pouco com a 

terapeuta. Falou poucas palavras durante o atendimento. 

26/03/2021 Objetivo: Avaliar a linguagem não verbal e verbal. 

Estratégia: Na terapia foi realizado a seguinte atividade, terapeuta e 

usuária utilizaram objetos de utensílios de cozinha, massinhas e 

animais. Promovendo momentos de observação para avaliação. 

Resultado: A usuária apresenta funcionalidade com os brinquedos e 

entende o contexto da brincadeira, porém não apresentou em nenhum 

momento linguagem oral, mas interagiu e se comunicou por gestos. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Henrique Brillinger 

Data Nascimento: 22/09/2016  

Mês: Janeiro /2021 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

05/03/2021  Objetivo: Promover funcionalidade da comunicação 

Estratégia: Utilizado lego, brinquedos (animais e carrinhos) e massinha. 

Usuário e terapeuta se sentaram no chão espalharam os brinquedos pela 

sala e exploram eles. 

Resultado: Usuário interagiu com a terapeuta, aceitou todas as 

propostas feita pela terapeuta. Ele não gostou de tocar na massinha fez 

expressão de nojo. Não queria fazer o uso da máscara em determinados 

momentos. Falou palavras e fez os sons dos animais no espontâneo.  

12/03/2021 Usuário não compareceu.  

19/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégia: Usuário fez nomeações de figuras, em seguida brincadeira 

lúdica com (lego, animais, carrinhos). Montou quebra cabeça com 

auxílio da terapeuta.  

Resultado: Usuário mostrou-se muita dificuldade com o quebra cabeça, 

fez nomeações de figuras não sabendo nomear algumas. Na brincadeira 

lúdica falou palavras isoladas e interagiu com a terapeuta.  

26/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégia: Usado figuras com categoria de alimentos, usuário fez 

nomeações e terapeuta fez perguntas referentes aos alimentos. Em 

seguida atividade lúdica, seguindo o tema de alimentos. 

Resultado: O usuário fez nomeações, mas não respondeu as perguntas 

referente aos alimentos. Durante a atividade lúdica interagiu com a 

terapeuta, apresentou funcionalidade na brincadeira e falou no 

espontâneo.  

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 

140 / 790



 

 

 

AMA 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: Março/2021 

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio  

 

Data  

22/03/2021 Não compareceu. 

26/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento descontraído 

para terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e podendo iniciar 

um vínculo terapêutico entre eles. 

29/03/2021 Objetivo: Aumentar o vocabulário  

Estratégia: Realizado atividade para estimular nomeação e leitura, 

usuário fez nomeações de figuras e com um livro nomeou o que estava 

vendo. Realizado também jogo de memória de animais, onde o era 

nomeado e questionado sobre os animais. 

Resultado: O usuário fez as nomeações, na sua fala espontânea apenas 

com palavras isoladas, não teve contato ocular com a terapeuta. 

Apresentou dificuldade na narrativa mesmo tendo um livro. 

Objetivos 

 

Impostar e automatizar o fonema /r/.  

Aumentar vocabulário. 

Trabalhar uso de frases e diminuir palavras isoladas.  

Aumentar intenção comunicativa e interação. 

Desenvolver linguagem oral espontânea e funcional. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira   

Data Nascimento: 05/02/2013  

Mês: Março/2021  

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

Data  

22/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento 

descontraído para terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e 

podendo iniciar um vínculo terapêutico entre eles. 

29/03/2021 Não compareceu. 

Objetivos Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  

Desenvolver narrativa. 

Adequar intenção comunicativa verbal.  

Desenvolver interação e atenção compartilhada.   

Trabalhar restrição alimentar.  

Desenvolver linguagem oral funcional. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim  

Data Nascimento: 08/05/2016 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

Data  

22/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento 

descontraído para terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e 

podendo iniciar um vínculo terapêutico entre eles. 

29/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégia: Utilizado em terapia jogo de memória e atividade lúdica, 

que proporcionou momentos de interação entre terapeuta e usuário. 

Resultado: O usuário mostrou-se comunicativo, interagiu muito bem 

com a terapeuta. Foi possível observar trocas na fala. 

Objetivos Desenvolver linguagem oral funcional.  

Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  

Desenvolver narrativa. 

Adequar intenção comunicativa verbal.  

Retirar hábitos orais deletérios.  

Diminuir ansiedade durante a fala para melhor compreensão. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  

Data Nascimento: 10/07/2007 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

22/03/2021 Realizado atendimento presencial - Samuel chegou bastante timido ao 

cumprimentar os demais terapeutas, porém em atendimento bastante 

comunicativo. Trabalhamos a questão das emoções e a dificuldade com 

frustração e expressividade de sentimentos (raiva). Samuel compreende as 

situações, mas demonstra dificuldade de autopercepção e autocontrole. Foi 

orientado refente a situação ocorrida de descontrole emocional e 

agressividade em casa. 

29/03/2021 Realizado atendimento online - Realizada escuta terapêutica. Samuel se 

apresenta mais confortável com bom contato visual, bastante comunicativo. 

Conversamos sobre dificuldades de socialização/interação, comportamentos 

e falas. Trabalhamos a percepção das situações e as habilidades sociais. 

Objetivos Adequar narrativa 

Aumentar vocabulário 
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AMA 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: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

23/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento descontraído para 

terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e podendo iniciar um vínculo 

terapêutico entre eles. 

30/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégia: No início da sessão terapeuta e usuário conversaram sobre 

assuntos de internet. Em seguida jogaram o jogo da “pizza”, que 

proporcionou momentos de interação e vínculo entre terapeuta e usuário. 

Resultado: Durante o atendimento foi possível observar muitas vezes uma 

fala infantilizada e trocas na fala. O usuário apresenta um bom 

comportamento, aceitando combinados e regras.  

Objetivos Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  

Estabelecer vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo  

Data Nascimento: 05/08/2009 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

23/03/2021  No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento descontraído para 

terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e podendo iniciar um vínculo 

terapêutico entre eles. 

30/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico  

Estratégia: Para iniciar o atendimento terapeuta fez alguns questionamentos 

sobre o que o usuário gosta de pesquisar na internet, assim ele mostrou no 

notebook os seus gostos.  Em seguida foi usado o jogo “pizza maluca”, 

realizado entre terapeuta e usuário, proporcionou momento de vínculo e 

interação entre eles. 

Resultado: O usuário teve um bom comportamento no atendimento, 

apresenta vozes de diversos personagens. Fez uma boa interação com a 

terapeuta.  

Objetivos Aprimorar linguagem oral. 

Adequar narrativa.  

Impostação de fonemas surdos/sonoros. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior   

Data Nascimento: 23/03/1990 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

23/03/2021  No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento descontraído para 

terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e podendo iniciar um vínculo 

terapêutico entre eles.  

30/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégias: A atividade ocorreu da seguinte forma, terapeuta e usuário 

realizaram pesquisas na internet sobre símbolos da pascoa e ovos de 

chocolate, em seguida imprimiram o que foi pesquisado e assim coloram em 

uma folha e escrevem os nomes de quem era os ovos de chocolate.  

Resultados:  Nesse segundo atendimento o usuário estava calmo, com bom 

comportamento, realizou as atividades propostas pela terapeuta. 

Objetivos Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Aumentar a o vocabulário.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008  

Mês: Março/2021    

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

Data  

26/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento 

descontraído para terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e 

podendo iniciar um vínculo terapêutico entre eles. 

Objetivos Adequar órgãos fonoarticulatórios. 

Aumentar tônus muscular facial. 

Trabalhar com Alterações Respiratórias. 

Adequar Alterações Mastigatórias. 

Diminuir sialorreia lateral.  
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Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Benicio Ramos Martins 

Data Nascimento: 29/05/2016 

Mês: Março/2021    

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

Data  

26/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico. 

Estratégia: No primeiro dia de atendimento terapeuta e usuário 

realizaram atividade lúdica, com os seguintes brinquedos (lego, 

animais, violão). 

Resultado: O usuário apresentou um bom comportamento, aceitou 

tudo o que foi proposto. Terapeuta e usuário apresentaram uma boa 

interação nesse primeiro encontro. A criança apresenta uma boa 

comunicação para sua idade. 

Objetivos Promover vínculo terapêutico. 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos.   
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Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 

Data Nascimento: 23/06/2016 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

Data  

26/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não 

teve objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento 

descontraído para terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e 

podendo iniciar um vínculo terapêutico entre eles. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico. 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Norberto Campos  

Data Nascimento: 04/09/1998 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

26/03/2021 No primeiro dia de atendimento com a nova fonoaudióloga, não teve 

objetivos terapêuticos nessa sessão pois foi um momento descontraído para 

terapeuta e usuário poder ser conhecer melhor e podendo iniciar um vínculo 

terapêutico entre eles. 

Objetivos 

 

Desenvolver linguagem oral funcional.  

Desenvolver intenção comunicativa funcional. 

Trabalhar articulação da fala. 

Aumentar tempo de espera e permanência nas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 / 790



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data de nascimento: 27/08/2004 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

26/03/2021 Descubra que lugar é esse! 

Objetivo: Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  

Atividade: Por meio de vídeo, Vinicius deverá identificar qual é o lugar 

que contém esses elementos. A família poderá auxiliar o Vinicius, 

dando dicas, porém não dando as respostas. Desta forma estimulará o 

raciocino, a linguagem oral (compreensão), a autonomia do mesmo e 

categorização. Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  

Perguntas: 

1- Balança- Escorregador- Gangorra 

2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 

3- Palhaço- Tenda- Magico 

4- Zebra- Macaco- Girafa 

5- Filme- Pipoca- Familia 

6- Cama- Armário- Brinquedos 

7- Quarto- Banheiro- Sala 

8- Caderno- Tarefa- Professora 

9- Areia- Ondas- Água salgada 

10- Loja- Praça de alimentação- Estacionamento 

11-  Pão- Leite- Biscoito 

12- Garçom- Refeição- Cardápio 

31/03/2021 Objetivos – Trabalhar as habilidades auditivas, linguagem, atenção e 

concentração e questões pedagógicas.  

Descrição – Neste primeiro passo vamos fazer um mapeamento da 

paisagem sonora da sua casa em dois momentos diferentes, um 

momento de grande atividade e outro de pouca atividade. Por 

exemplo: Se ao meio-dia há mais gente e bastante barulho, este pode ser 

o momento de muita atividade, e se às 22 horas há poucos sons e as 

pessoas já estão se preparando para dormir, este será o momento de 

pouca atividade. Vinicius deve se concentrar, fechar os olhos e ouvir 
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atentamente aos sons, e ao identificar, escrever um a um em um papel. 

Após o registro dos dois momentos, narrar em vídeo os sons que ouviu, 

descrevendo, portanto, a paisagem sonora da casa naqueles momentos.  

Objetivos 

 

Desenvolver linguagem oral funcional.  

Desenvolver intenção comunicativa funcional.  

Desenvolver narrativa.  

Aumentar vocabulário.  

Aumentar tom de voz. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Marcus Paulo de Alcantra Saraiva  

Data de nascimento: 15/03/2007 

Mês: Março/2021   

Profissional: Fgª Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data  

26/03/2021 Objetivo: Promover vínculo terapêutico 

Estratégia: Primeiro dia de atendimento, sendo assim foi feito uma 

conversa entre terapeuta e usuário, conversaram sobre vários assuntos e 

puderam conhecer um ao o outro. Em seguida jogaram o jogo “charada” 

que proporcionou momento de descontração. 

Resultado: O usuário apresenta linguagem adequada para a idade, 

muitas vezes o discurso tem focos de interesse. Teve uma boa interação 

com a terapeuta. 

Objetivos 

 

Promover vínculo terapêutico.  

Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Educadora Física Daiany S. Volpin 

 

 

AMA 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 Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/03/21 

Atividade: Jogo de peteca 
Objetivo: Desenvolvimento da coordenação motora grossa, 
lateralidade, flexibilidade das articulações, agilidade nos 
movimentos e ampliação da capacidade respiratória. 
Materiais: Peteca. 
Desenvolvimento: Para jogar peteca, é preciso de dois ou mais 
jogadores. Quanto maior o número de jogadores, mais divertido é 
o jogo. No começo do jogo, os jogadores ficam em um círculo, ou 
de frente um para o outro, se forem apenas dois. 
Um jogador inicia impulsionando a peteca para o alto, numa 
manobra semelhante ao saque usado no vôlei. Ele segura a peteca 
com uma das mãos e com a outra dá um tapa, de baixo para cima. 
Todos os jogadores precisam manter a peteca no ar dando-lhe 
tapas, para impedi-la de cair no chão. 

08/03/21 

Atividade: Circuito coordenativo 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora ampla, interação e 
permanência na atividade.  
Materiais: Colchonete, cone, bastão, escada de agilidade, trave de 
obstáculo, bambolês, bola e objetos (pino de boliche, macarrão e 
bolinhas). 
Desenvolvimento: Em um bambolê no chão foi colocado alguns 
objetos como: pino de boliche, macarrão e bolinhas. A atividade era 
pegar um objeto solicitado e passar pela escada de agilidade, 
depois por debaixo de um bastão sobreposto nos cones, em 
seguida pelas traves de obstáculos, fazer zig-zag pelos cones, 
colocar o objeto em outro bambolê no final do circuito e jogar uma 
bola para o terapeuta. Repetir o circuito até levar todos os objetos.  
Resultado: O usuário realizou os exercícios sem nenhuma 
intercorrência.   

15/03/21 Atividade: Circuito 
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Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio e 
habilidades motoras de locomoção. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento e circuito.  

22/03/21 

Atividade: Circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio e 
habilidades motoras de locomoção. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento e circuito. 

29/03/21 Não compareceu ao atendimento de Educação Física. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/03/21 

Atividade: Jogos de montar (Jenga) 
Objetivos: Trabalhar visão estratégica, técnica manual, 
coordenação motora fina, paciência e precisão.  
Materiais: Blocos de madeira. 
Desenvolvimento: A usuária apresentou a sacola de férias, e logo 
após realizamos o jogo Jenga. O objetivo da atividade é pegar um 
bloco de madeira da base e colocar no topo da torre sem deixar 
cair.  

08/03/21 

Atividade: Circuito e vôlei.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e fundamentos do vôlei. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e vôlei.  

15/03/21 

Atividade: Xadrez e Dama 
Objetivos: Exercitar a memória, bem como a capacidade de 
concentração e o pensamento crítico; Aceitação de regras; 
Resolução de problemas e tomada de decisões; Criatividade e 
imaginação; E socialização.  
Materiais: Tabuleiro, peças de xadrez e dama 
Desenvolvimento: Xadrez e dama.  

22/03/21 

Atividade: Circuito e peteca 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção, manipulação e fundamentos de 
peteca. 
Materiais: Cones chinês, cones grandes, cones pequenos, traves 
de obstáculos, bastão, disco de equilíbrio, balde, bolinha e arcos.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo de peteca. 

29/03/21 

Atividade: Exercício de salto e equilíbrio 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio e trabalhar o salto.  
Materiais: Copos, cones e régua.  
Desenvolvimento: Saltar 4 vezes sobre a base e mover a régua 
para o lado direito com a pé direito, colocando a régua em cima da 
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base de copos e assim sucessivamente; Logo repetir o 
procedimento realizando com o pé esquerdo. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Cavalheiro dos Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

08/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

15/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

22/03/21 

Atividade: Circuito e peteca 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção, manipulação e fundamentos de 
peteca. 
Materiais: Cones chinês, cones grandes, cones pequenos, traves 
de obstáculos, bastão, disco de equilíbrio, balde, bolinha e arcos.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo de peteca. 

29/03/21 

Atividade: Exercício de salto e equilíbrio 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio e trabalhar o salto.  
Materiais: Copos, cones e régua.  
Desenvolvimento: Saltar 4 vezes sobre a base e mover a régua 
para o lado direito com a pé direito, colocando a régua em cima da 
base de copos e assim sucessivamente; Logo repetir o 
procedimento realizando com o pé esquerdo. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/03/21 

Atividade: Circuito e peteca 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras, coordenação, 
lateralidade, flexibilidade das articulações, agilidade nos 
movimentos e ampliação da capacidade respiratória. 
Materiais: Colchonete, cone, bastão, escada de agilidade, trave de 
obstáculo, arcos, bola e objetos (pino de boliche, macarrão e 
bolinhas. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo de peteca.  
Resultado: Usuário estava quieto, não fez questão de se comunicar 
e na parte motora correspondeu ao esperado para idade.  

08/03/21 

Atividade: Circuito e Basquete 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção, manipulação e fundamentos de 
basquete. 
Materiais: Cones chinês, cones grandes, cones pequenos, traves 
de obstáculos, bastão, disco de equilíbrio, balde, bolinha e arcos.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e basquete. 

15/03/21 

Atividade: Xadrez 
Objetivos: Exercitar a memória, bem como a capacidade de 
concentração e o pensamento crítico; Aceitação de regras; 
Resolução de problemas e tomada de decisões; Criatividade e 
imaginação; E socialização.  
Materiais: Tabuleiro e 16 peças. 
Desenvolvimento: O xadrez é um jogo de tabuleiro, de caráter 
competitivo, disputado entre dois participantes. Cada um é 
representado por peças de cores opostas, geralmente são 
utilizadas pretas e brancas.  Utiliza-se um tabuleiro e 16 peças, 
sendo representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e 
uma rainha. O objetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu 
adversário. 

22/03/21 

Atividade: Circuito e peteca 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção, manipulação e fundamentos de 
peteca. 
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Materiais: Cones chinês, cones grandes, cones pequenos, traves 
de obstáculos, bastão, disco de equilíbrio, balde, bolinha e arcos.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo de peteca. 
Resultado: Usuário compareceu para os últimos 10 minutos do 
atendimento de Educação Física 

29/03/21 

Atividade: Exercício de salto e equilíbrio 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio e trabalhar o salto.  
Materiais: Copos, cones e régua.  
Desenvolvimento: Saltar 4 vezes sobre a base e mover a régua 
para o lado direito com a pé direito, colocando a régua em cima da 
base de copos e assim sucessivamente; Logo repetir o 
procedimento realizando com o pé esquerdo. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

 

Data  

01/03/21 Não iniciou os atendimentos.  

08/03/21 Não iniciou os atendimentos.  

15/03/21 

Atividade enviada para casa: Fazer de conta e adivinhar objetos 
com um rolo. 
Objetivo: Explorar a forma de interação e brincadeira entre a família 
e a criança, como também proporcionar momentos que 
desenvolvam o processo lúdico e simbólico. 
Materiais: Rolo vazio ou qualquer objeto cilíndrico. 
Desenvolvimento: Pegar um rolo vazio de papel toalha, (não 
havendo um rolo pode ser qualquer objeto cilíndrico, como uma 
garrafa pet 500ml ou um monte de papel de rascunho enrolados); 
Esta brincadeira deve ser realizada entre a criança e um ou mais 
adultos; Um dos participantes fica com o rolo na mão e através de 
gestos faz de conta que é algum objeto, enquanto isso o/os outro/os 
participantes tentam adivinhar que objeto é. Por exemplo: Com o 
rolo na mão fingir que está cantando, fazendo de conta que o rolo 
é um microfone. Os participantes da brincadeira precisam adivinhar 
que o objeto é um microfone. Outro exemplo: Fazer movimentos 
como se o rolo fosse um pente e passa na cabeça como se 
estivesse penteando os cabelos, os outros participantes precisam 
adivinhar que é um pente. Passar o rolo para o próximo 
participante, quando acertar o objeto. 

22/03/21 

Atividade enviada para casa: Descobrindo novas modalidades 
olímpicas de 2021 
Objetivos: Proporcionar momentos de interação em família; Facilitar 
o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 
contextualização de acontecimentos sociais; Auxiliar no 
desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e oralidade. 
Desenvolvimento: Este ano teremos os Jogos Olímpicos sediados 
em Tóquio, Japão. Pensando nisso a proposta desta semana é 
para que a família se reúna e pesquise sobre o evento. 
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Agora que vocês já pesquisaram, cada um da família escolherá 
duas modalidades para demonstrar como são realizadas (através 
de gestos, mímicas, como se estivesse realizando o esporte). 
# Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe 
chame atenção/ que você não conheça. 
# Crie um momento agradável em família para a pesquisa e 
demonstração das modalidades escolhida. 

29/03/21 

Atividade enviada para casa: Percebendo o corpo 
Objetivos: Relaxar; Estimular a percepção, sentido do tato e o 
autoconhecimento corporal; Experimentar movimentos; Trabalhar o 
tônus muscular dos grandes músculos. 
Materiais: Colchonetes ou tapetes 
Desenvolvimento: Estimular a criança a deitar em diferentes 
posições para perceber as partes do corpo, dando pequenas 
tarefas, como: sentar e segurar os pés, rolar para um lado e para o 
outro, deitar esticando bem pernas e braços, deitar-se bem 
encolhido, deitar e erguer as pernas juntas, deitar e erguer uma 
perna depois a outra, deitar e erguer o tronco e os joelhos, etc.. 
Massagear os pezinhos, as mãozinhas a barriguinha dos 
pequenos; segurar as mãos e firmar para que ergam o tronco; deitar 
de bruços e massagear as costas; estimular quando ficam de 
gatinho, ajudar a sentar, nomear partes do corpo em brincadeiras, 
etc. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/03/21 

Atividade: Arremesso de bolinhas na cesta do leão; Jogo de 
equilíbrio nos copos; E boliche.  
Objetivos: Estabelecer vínculos afetivos, promovendo socialização 
e confiança. 
Materiais: Brinquedo de leão, copos descartáveis, lápis, grampo de 
roupa, pinos de boliche e bolinhas. 
Desenvolvimento: Iniciamos o atendimento estimulando o usuário 
a arremessar as bolinhas no alvo, depois propomos trabalhar a 
coordenação motora fina com jogo de equilíbrio nos copos e por fim 
realizamos o boliche. 
Resultado: Anthony apresentou dificuldade em permanecer na 
atividade e alguns momentos ficou agitado.  

09/03/21 

Atividade: Circuito com bolinhas coloridas 
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras, coordenação e 
lateralidade. 
Materiais: Escada de agilidade, cones, trave de obstáculos, cone 
chinês, corda e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Iniciar o circuito pulando com os dois pés em 
cada quadrado da escada, depois zig-zag entre cones, em 
seguida passar por cima das traves de obstáculos, e por fim 
colocar bolinhas coloridas, em cima dos cones chinês da cor 
correspondente.  

16/03/21 

Atividade: Brincar no parquinho e corrida 
Objetivo: Trabalhar a questão comportamental em local público; 
Estimular a brincadeira lúdica; Interação e socialização;  
Desenvolvimento: Auxiliamos o usuário a experimentar os 
brinquedos do parquinho e depois realizamos alguns tiros de 
corrida.  

23/03/21 

Atividade: Circuito coordenativo 
Objetivos: Trabalhar as habilidades de caminhar, agachar, 
equilibrar e arremessar/lançar. 
Materiais: Cama elástica, cadeira, colchonete, bastão, arcos, cone, 
bola suíça, balde e bola.  
Desenvolvimento: Pular na cama elástica, passar por debaixo de 
um obstáculo, acertar os arcos no cone, colocar os arcos, um de 
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cada vez em um outro cone, e por fim sentado na bola de suíça, 
acertar a bola no balde.  

30/03/21 

Atividade: Caminhada pelo bairro 
Objetivos: Melhora do sistema cardiorrespiratório, fortalecimento da 
musculatura e desenvolvimento dos ossos. 
Desenvolvimento: Caminhada, interagindo e conversando.  

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/03/21 Não compareceu ao atendimento.  

09/03/21 

Atividade: Jenga 
Objetivos: Trabalhar visão estratégica, técnica manual, 
coordenação motora fina, paciência e precisão.  
Materiais: Blocos de madeira. 
Desenvolvimento: A brincadeira consiste em pegar um bloco de 
madeira da base e colocar no topo da torre sem deixar cair. 

16/03/21 

Atividade: Circuito e peteca 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção, manipulação e fundamentos de 
peteca. 
Materiais: Cones chinês, cones grandes, cones pequenos, traves 
de obstáculos, bastão, disco de equilíbrio, balde, bolinha e arcos.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo de peteca. 

23/03/21 

Atividade: Alongamento e circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e manipulação. 
Materiais: Cones, cama elástica, arcos, corda e bola.  
Desenvolvimento: Alongamento; Circuito (levantar os cones 
deitados com os pés, pular na cama elástica, acertar os arcos no 
cone, zig-zag entre os cones, pular corda e trocar passes com a 
mão para o terapeuta).  

30/03/21 

Atividade: Circuito de lateralidade 
Objetivos: Estimular a pratica de atividades coordenativas, de 
equilíbrio e lateralidade.  
Materiais: Cones, corda, trave de obstáculos, cama elástica, disco 
de equilíbrio e bola. 
Desenvolvimento: Alongamento; Circuito de lateralidade (4 cones 
com uma corda entrelaçada para trabalhar lateralidade, 2 traves de 
obstáculos, pular na cama elástica, se equilibrar no disco, e trocar 
passes com duas bolas ao mesmo tempo.  

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/03/21 

Atividade: Circuito inteligente  
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras, coordenação e 
lateralidade. 
Materiais: Colchonete, cone, bastão, escada de agilidade, trave de 
obstáculo, arcos, bola e objetos (pino de boliche, macarrão e 
bolinhas. 
Desenvolvimento: Alongamento e circuito.  
Resultado: Miguel executou as atividades com bastante 
comprometimento e desenvoltura. No decorrer do atendimento 
demonstrou felicidade, satisfação e interagiu.  

11/03/21 

Atividade: Circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio e 
habilidades motoras de locomoção. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento e circuito. 

18/03/21 

Atividade: Jogo da memória 
Objetivos: Exercitar a memória, bem como a capacidade de 
concentração e o pensamento crítico. 
Materiais: Cartas de desenhos 
Desenvolvimento: Realizamos jogo da memória para estimular a 
permanência em atividade.  

25/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

 

 

Data  

04/03/21 

Atividade: Jenga 
Objetivos: Trabalhar visão estratégica, técnica manual, 
coordenação motora fina, paciência e precisão.  
Materiais: Blocos de madeira. 
Desenvolvimento: A brincadeira consiste em pegar um bloco de 
madeira da base e colocar no topo da torre sem deixar cair. 
Resultado: Usuário demonstrou agitação, falta de concentração e 
instabilidade motora ao retirar as peças de madeira.  

11/03/21 

Atividade: Alongamento e circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e manipulação. 
Materiais: Cones, cama elástica, arcos, corda e bola.  
Desenvolvimento: Alongamento; Circuito (levantar os cones 
deitados com os pés, pular na cama elástica, acertar os arcos no 
cone, zig-zag entre os cones, pular corda e trocar passes com a 
mão para o terapeuta).  

18/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

25/03/21 

Atividade: Dama 
Objetivos: Trabalhar o pensamento lógico, atenção e concentração,  
planejamento, antecipação, vontade de vencer, paciência e 
autocontrole.  
Materiais: Tabuleiro e peças. 
Desenvolvimento: O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, 
num tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras e 
escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é 
capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que 
conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida. 

Objetivos 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/03/21 

Atividade: Jenga 
Objetivos: Trabalhar visão estratégica, técnica manual, 
coordenação motora fina, paciência e precisão.  
Materiais: Blocos de madeira. 
Desenvolvimento: A brincadeira consiste em pegar um bloco de 
madeira da base e colocar no topo da torre sem deixar cair. 
Resultado: Usuário desenvolveu atividade tranquilamente, com 
entusiasmo e concentração. 

11/03/21 Não compareceu ao atendimento.  

18/03/21 

Atividade: Alongamento e circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e manipulação. 
Materiais: Cones, cama elástica, arcos, corda e bola.  
Desenvolvimento: Alongamento; Circuito (levantar os cones 
deitados com os pés, pular na cama elástica, acertar os arcos no 
cone, zig-zag entre os cones, pular corda e trocar passes com a 
mão para o terapeuta). 

25/03/21 

Atividade: Xadrez 
Objetivos: Exercitar a memória, bem como a capacidade de 
concentração e o pensamento crítico; Aceitação de regras; 
Resolução de problemas e tomada de decisões; Criatividade e 
imaginação; E socialização.  
Materiais: Tabuleiro e peças de xadrez. 
Desenvolvimento: Jogo de xadrez.  

Objetivos 
 

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

 

171 / 790



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel Niclevisck de Oliveira Gonçalves 
Data Nascimento: 25/01/2006 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

05/03/21 
Os atendimentos foram cancelados, para vacinação dos 
profissionais da instituição.  

12/03/21 

Atividade: Dama e dominó 
Objetivos: Trabalhar o pensamento lógico, atenção e concentração,  
planejamento, antecipação, vontade de vencer, paciência e 

autocontrole.  
Materiais: Tabuleiro, peças dama e dominó. 
Desenvolvimento: O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, 
num tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras e 
escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é 
capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que 
conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida.  

19/03/21 

Atividade: Circuito e chute à gol 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora ampla e habilidades 
de manipulação, como recepcionar, agarrar, rebater e chutar.  
Materiais: Cones, cama elástica, traves de obstáculos e bola. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e chute à gol.  

26/03/21 

Atividade: Circuito e vôlei.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e fundamentos do vôlei. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e vôlei. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

05/03/21 
Os atendimentos foram cancelados, para vacinação dos 
profissionais da instituição. 

12/03/21 

Atividade: Dama e dominó 
Objetivos: Trabalhar o pensamento lógico, atenção e concentração,  
planejamento, antecipação, vontade de vencer, paciência e 

autocontrole.  
Materiais: Tabuleiro, peças dama e dominó. 
Desenvolvimento: O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, 
num tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras e 
escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é 
capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que 
conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida. 

19/03/21 

Atividade: Circuito e chute à gol 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora ampla e habilidades 
de manipulação, como recepcionar, agarrar, rebater e chutar.  
Materiais: Cones, cama elástica, traves de obstáculos e bola. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e chute à gol.  

26/03/21 

Atividade: Circuito e vôlei.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e fundamentos do vôlei. 
Materiais: Cones chinês, cones grande, trave de obstáculos, 
bastão, disco de equilíbrio, balde e bolinhas coloridas.  
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e vôlei. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009  
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

05/03/21 
Os atendimentos foram cancelados, para vacinação dos 
profissionais da instituição. 

12/03/21 

Atividade: Xadrez 
Objetivos: Exercitar a memória, bem como a capacidade de 
concentração e o pensamento crítico; Aceitação de regras; 
Resolução de problemas e tomada de decisões; Criatividade e 
imaginação; E socialização.  
Materiais: Tabuleiro e 16 peças. 
Desenvolvimento: O xadrez é um jogo de tabuleiro, de caráter 
competitivo, disputado entre dois participantes. Cada um é 
representado por peças de cores opostas, geralmente são 
utilizadas pretas e brancas.  Utiliza-se um tabuleiro e 16 peças, 
sendo representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e 
uma rainha. O objetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu 
adversário. 

19/03/21 

Atividade: Circuito e chute à gol 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora ampla e habilidades 
de manipulação, como recepcionar, agarrar, rebater e chutar.  
Materiais: Cones, cama elástica, traves de obstáculos e bola. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e chute à gol. 

26/03/21 

Atividade: Jenga 
Objetivos: Trabalhar visão estratégica, técnica manual, 
coordenação motora fina, paciência e precisão.  
Materiais: Blocos de madeira. 
Desenvolvimento: A brincadeira consiste em pegar um bloco de 
madeira da base e colocar no topo da torre sem deixar cair. 

Objetivos 
 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

05/03/21 
Os atendimentos foram cancelados, para vacinação dos 
profissionais da instituição. 

12/03/21 

Atividade: Alongamento e circuito 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora ampla, equilíbrio, 
habilidades motoras de locomoção e manipulação. 
Materiais: Cones, cama elástica, arcos, corda e bola.  
Desenvolvimento: Alongamento; Circuito (levantar os cones 
deitados com os pés, pular na cama elástica, acertar os arcos no 
cone, zig-zag entre os cones, pular corda e trocar passes com a 
mão para o terapeuta). 

19/03/21 

Atividade: Circuito coordenativo 
Objetivos: Trabalhar as habilidades de caminhar, agachar, 
equilibrar e arremessar/lançar. 
Materiais: Cama elástica, cadeira, colchonete, bastão, arcos, cone, 
bola suíça, balde e bola.  
Desenvolvimento: Pular na cama elástica, passar por debaixo de 
um obstáculo, acertar os arcos no cone, colocar os arcos, um de 
cada vez em um outro cone, e por fim sentado na bola de suíça, 
acertar a bola no balde.  

26/03/21 

Atividade: Caminhada pelo bairro 
Objetivos: Melhora do sistema cardiorrespiratório, fortalecimento da 
musculatura e desenvolvimento dos ossos. 
Desenvolvimento: Caminhada, interagindo e conversando.  

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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RELATORIO MENSAL – MARÇO/2021 
Educador Físico Daniel Henrique Huttel 

 

segunda-feira 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho (M) 

Data de nascimento:  20/02/2009 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

01/03/21 Faltou 

08/03/21 Faltou 

15/03/21 Faltou 

22/03/21 Atividade proposta foi realizar alguns arremessos com variadas bolas, em 

variados objetos, onde o endivido deveria arremessar a bola, fazer com que 

ela que ficasse em uma superfície plana, e posteriormente a bolinha deveria 

cair dentro do objeto que está na frente (balde, jarra, copo descartável). 

Depois realizamos uma atividade de controle motor onde o mesmo deveria 

segurar uma raquete de tênis de mesa, segurando várias bolas e equilibrando-

as em cima da raquete. Tinha bola de vários tamanhos e pesos. O objetivo 

da atividade era ter controle motor tanto da motricidade grossa quanto da 

fina. O paciente conseguiu realizar com facilidade a atividade do arremesso. 

Na atividade do controle da raquete o mesmo apresentou leve as 

dificuldades. 

29/03/21 Na atividade de hoje, realizamos uma brincadeira onde o mesmo iniciava 

correndo em torno de alguns cones, correndo contra o tempo. No qual tinha 

o objetivo de realizar a atividade antes de terminar o tempo. 30, 15, 10 e 5 

segundos. 

Posteriormente, realizamos um circuito onde o mesmo iniciava: -  andando 

de costas de um cone a outro - fazer agachamentos, orientados com um 

banco de madeira, para trabalhar a mobilidade de joelho e quadril, - 

deslocamento laterais, passando por cima de cones e - realizava uma flexão 

de quadril utilizando a ponta do pé para levantar alguns cones que estavam 

sobre o chão deitado. 

Objetivo dessa atividade foi trabalhar o equilíbrio a mobilidade de quadril e 

joelho e também agilidade. 
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O individo apresentou-se bastante contente com a atividade de contratempo, 

E com isso demonstrou um foco de interesse em fazer atividades 

competitivas. 

Nas outras atividades o mesmo realizou lentamente as atividades.Mostrando 

uma dificuldade na mobilidade de quadril e joelho fortemente. 

 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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segunda-feira 

Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari (M) 

Data de nascimento:  15/07/2009 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

01/03/21 Faltou 

08/03/21 Atividade foi composta em dois momentos: o primeiro, buscou-se trabalhar 

os movimentos fundamentais do volei (manchete e toque). Com o objetivo 

de analizar os movimentos para a idade. Consegue realizar as atividades sem 

dificuldade, Está com os movimentos de acordo do a idade. 

No segundo momento trabalhamos movimentos de reação e agilidade e na 

mesma atividade o arremeço. Começou-se com o paciente voltado de costas 

para o profissional; o terapeuta usando uma bola de tenis, dava um comando 

(esquerda – direita) soltava a bola, e o paciente deveria virar em direção a 

bola, para pegar antes que a bola quicasse pela segunda vez. Também, 

realizamos uma atividade, onde, o paciente estava a uma distancia de 5 m 

do terapeuta; o terapeuta soltava a bola ou jogava ela para cima, onde o 

mesmo deveria buscar/pegar o mais rapido possivel, sem deixa-la cair ou 

quicar pela segunda vez.  

Depois arremeçamos a bola um ao outro, com o intuito de melhorar o padrão 

de arremeço. 

15/03/21 Jogou-se o jogo “acerte o acento”, onde teve como objetivo trabalhar 

questões de noção espacial, estabelecimento de vinculo e outros. Paciente 

desenvolveu-se super bem durante a atividade. 

22/03/21 Realizamos atividades de: Movimentos do basquete e do vôlei. 

Realizamos alguns movimentos básicos do basquete do vôlei para dar início 

a condução de bola, controle da bola, A coordenação motora grossa e 

também a agilidade. 

O paciente conseguiu realizar atividade com tranquilidade, mostrou-se 

bastante Responsivo aos comandos dados, realizando com facilidade. 
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 Natividade com Fábio realizamos um circuito para resistência onde 

iniciamos com alguns movimentos básicos para alongamento e mobilidade 

das articulações. 

O exercício consistia em: 1) fazer 10 burpees 2) quatro tiros de 10 metros 3) 

10 agachamentos 4) arremesso com uma bola de 3 qulos por cima da cabeça. 

A proposta da atividade era trabalhar algumas habilidades do 

desenvolvimento especializado. Visando estimular, também, para ir ao 

banheiro, pois o mesmo não se percebe, em relação quando realiza suas 

necessidades na roupa.  

29/03/21 realizamos um circuito para resistência onde iniciou-se com alguns 

movimentos básicos para alongamento e mobilidade das articulações. 

O exercício consistia em 1- fazer 10 burpees 2- quatro tiros de 10 metros 3- 

10 agachamentos 4- 10 arremessos de costas, com uma bola de 3 quilos, 

passando por cima da cabeça.  

O mesmo conseguiu realizar a atividade com tranquilidade, não 

demonstrando nenhuma deficit. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Segunda/Quinta - feira 

Usuário: Felipe Félix (D) 

Data de nascimento: 15/07/2014 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

01/03/21 Realizamos uma atividade circuito onde foi colocado algumas argolas ao 

chão espalhadas, onde cada uma delas representava um ponto para saltar, se 

deslocando para outra argola, No final da última bola arremessada se uma 

bolinha de pingue-pongue em um brinquedo que era parecido com uma cesta 

de basquete. Nessa atividade a cada salto o profissional dar um comando de 

espera entre as 5 segundos, e o profissional escolhia a quantidade de tempo 

que o aluno deveria esperar e quando o profissional dissesse “já”, o aluno 

deveria assaltar se deslocando para o ponto da frente. Realizou 

tranquilamente atividade, conseguiu realizar atividade proposta. Seu Salto 

está de acordo com o padrão para idade, entretanto o Arremesso ainda falta 

aprimorar a posição inicial. 

Como segunda atividade colocou-se da escola através de futebol, objetivo 

era chutar uma bola entre esses dois. O paciente conseguiu realizar 

atividades tranquilamente sem nenhuma dificuldade. Dava se o comando da 

mesma forma que anterior, esperando os segundos que o profissional 

contava para realizar os chutes. Realizou Tranquilamente atividade. 

Fizemos uma atividade onde sentamos de frente um para o outro, com 

objetivo de lançar uma bola em fazer a bola chegar até o outro. Durante 

atividade, foi falando lados (em cima, em baixo, direita e esquerda) para 

avaliar a laterialidade. 

Percebeu-se que em alguns momentos o mesmo falava muito baixo, apontou 

algumas vezes para o objeto sem utilizar a forma verbal como iniciativa 

inicial para o que desejava.  

Em relação a sua lateralidade que também foi avaliada ainda apresenta em 

desenvolvimento. 
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Sobre a iniciativa, sobre criar uma atividade para fazermos juntos, o mesmo 

conseguiu propor tranquilamente, soube propor uma atividade com 

contexto, dentro da faixa etária. 

Objetivo com todas essas atividades, foi verificar pontos específicos do 

desenvolvimento motor para os atendimentos finitos 

04/03/21 Foi realizada uma atividade onde o individo deveria iniciar caminhando 

sobre uma corda, e posteriormente iria a um ponto onde deveria fazer um 

arremesso com uma bola em direção a um pino, por seguinte, haveriam outro 

quatro estágios. Cada estágio era composto por uma forma, seja de equilíbrio 

ou de posição para o arremesso, assim, poderia ser, colocar pé de base frente 

ao contrário da mão de arremesso, sobre um disco de equilibrio e etc. Teve 

como objetivo essa atividade trabalhar o equilíbrio e também o arremesso. 

Durante atividade o mesmo conseguiu realizar toda a tarefaCom nenhuma 

dificuldade 

08/03/21 Atividade foi composta em dois momentos: o primeiro, buscou-se trabalhar 

os movimentos fundamentais do volei (manchete e toque). Com o objetivo 

de analizar os movimentos para a idade. Consegue realizar as atividades sem 

dificuldade, Está com os movimentos de acordo do a idade. 

No segundo momento trabalhamos movimentos de reação e agilidade e na 

mesma atividade o arremeço. Começou-se com o paciente voltado de costas 

para o profissional; o terapeuta usando uma bola de tenis, dava um comando 

(esquerda – direita) soltava a bola, e o paciente deveria virar em direção a 

bola, para pegar antes que a bola quicasse pela segunda vez. Também, 

realizamos uma atividade, onde, o paciente estava a uma distancia de 5 m 

do terapeuta; o terapeuta soltava a bola ou jogava ela para cima, onde o 

mesmo deveria buscar/pegar o mais rapido possivel, sem deixa-la cair ou 

quicar pela segunda vez.  

Depois arremeçamos a bola um ao outro, com o intuito de melhorar o padrão 

de arremeço. 

11/03/21 Realizamos uma atividade para trabalhar lateralidade. Fizemos uma 

brincadeira onde o paciente ficava na frente do terapeuta, o terapeuta uma 

bola direcionando com o membro seja superior ou inferior que ele deveria 

chutar bater com a mão, correspondendo com o membro solicitado pelo 

profissional. 

Em outra atividade o endivido iniciava na posição dentro de uma argola,, 

Sendo que a frente haviam duas traves para Salto, como altura média de 25 

cm, o profissional dava o comando para qual lado deveria ir seja direita ou 
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esquerda, o mesmo dividia em direção ao lado, saltar sobre a trave 

posteriormente realizar um chute com qualquer um dos membros inferiores. 

O mesmo ainda apresenta algumas dificuldades para se lembrar depois de 

um período longo sobre o lado que o profissional solicita. 

15/03/21        Foi realizado uma atividade onde o pacienteEstava de frente a uma 

corda estava colocada paralelamente, Onde o mesmo fazia atividade 

realizando uma flexão de quadril e dando um passo grande na frente com a 

perna direita ou esquerda dependendo do momento, e com a perna contrária 

deveria fazer junção com o pé que cai ao chão. Realizava de uma ponta a 

outra da corda.  Realizou-se também uma atividade onde uma corda 

colocada para ela mente, ao comando do profissional o endivido deveria 

pular com as pernas abertas deixando acorda passar pelo meio delas, ou pular 

para um dos lados direita ou esquerda dependendo dependendo do comando 

do profissional. Realizou-se uma atividade onde foi colocado quatro cones, 

nas posições norte sul leste oeste, e a cada comando profissional seja direita 

esquerda frente ou atrás o paciente deveria deslocar em direção a esses 

cones. Objetivo dessas atividades foram trabalhar o deslocamento, a 

lateralidade, a coordenação motora global e também na organização 

espacial. Usuário Durante atividade desenvolveu super tranquilamente, em 

alguns momentos acabou esquecendo o lado do qual deveria deslocar.Em 

alguns momentos trocou as cores em português por inglês 

18/03/21 No atendimento foi feita uma atividade onde, no espaço externo da 

instituição, realizamos toques com a bola sendo que dois cones colocado de 

um lado dois de outro, afastado cerca de 3 m entre cada, e ao ponto que um 

tocava se deslocava para o outro cone esperava receber A bola depois 

retornava para outro cone. Posteriormente realizamos outra atividade onde 

foi colocado cones em formato de W o paciente deslocava de uma ponta a 

outra, sendo de frente e de costas até chegar o final e retornava ao início da 

atividade. Também realizamos uma atividade onde o mesmo se desloca 

lateralmente sal estava por cima de uma trave de salto, O profissional lançar 

uma bola o mesmo cabeceava, se deslocava para outra estava de salto pulava 

sobre ela, cabeceava e retornava para um outro ponto,  Onde o mesmo tinha 

que realizar um deslocamento da bola entre cones. O paciente realizou 

atividade com algumas dificuldades na execução do salto com a cabeçada 

na bola, e uma leve dificuldade na condução da bola em permanecer com a 

bola próxima seu corpo. 

22/03/21 Atividade proposta foi realizar alguns arremessos com variadas bolas, em 

variados objetos, onde o endivido deveria arremessar a bola, fazer com que 
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ela que ficasse em uma superfície plana, e posteriormente a bolinha deveria 

cair dentro do objeto que está na frente (balde, jarra, copo descartável). 

Depois realizamos uma atividade de controle motor onde o mesmo deveria 

segurar uma raquete de tênis de mesa, segurando várias bolas e equilibrando-

as em cima da raquete. Tinha bola de vários tamanhos e pesos. O objetivo 

da atividade era ter controle motor tanto da motricidade grossa quanto da 

fina. O paciente conseguiu realizar com facilidade a atividade do arremesso. 

Na atividade do controle da raquete o mesmo apresentou leve as 

dificuldades. 

25/03/21 Hoje no atendimento com Felipe Félix, realizamos uma atividade onde fazia 

um circuito, iniciando colocando bolas de piscina de bolinha sobre cones, 

posteriormente andava sobre uma corda, realizava saltos sobre trave de salto, 

saltando entre argolas, nesse saltos, depois disso, fez uma flexão de quadril, 

passando por cima de dois cones, que estavam deitados, posteriormente, 

andava de quatro apoios por baixo de um obstáculo, por último, sentava 

numa bola de pilates para arremessar em um balde. 

Depois disso o endivido corria no em torno da casa e realizar batidas por 

mais três vezes. Posteriormente realizamos uma atividade de 

agilidade/coordenação onde onde o individo fazia saltos alternados tanto 

com a perna esquerda, quanto com a perna direita em uma escada de Idade. 

Objetivo dessa atividade era trabalhar a coordenação e agilidade. O endivido 

conseguiu realizar com tranquilidade a atividade entre tanto na escada de 

agilidade o mesmo apresentou-se com uma leve dificuldade na 

Compreensão dos comandos, o que levou um pouco mais de tempo para o 

mesmo conseguir realizar com facilidade 

29/03/21 Faltou 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Quinta - feira 

Usuário: Benício  

Data de nascimento:  

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

25/03/21  

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 

 

Quinta-feira 

Usuário: Thiago de Castro Moreira Silveira (D) 

Data de nascimento: 27/08/2012 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

04/03/21 Foi realizado uma atividade onde o mesmo iniciava sentado em um assento, 

deveria se levantar segurando uma bola, onde a bola era variado de tamanho 

e de peso, após levantar o mesmo deveria se deslocar até outro ponto onde 

haveria um balde para colocar a bola dentro do balde. Teve como objetivo 

essa atividade trabalhar a musculatura e a força dos membros inferiores. 

O mesmo apresenta dificuldades em se manter ereto para realizar as 

Atividades. Se o nível de compreensão foi baixo durante atividade e em 

nenhum momento o mesmo conseguiu executar as atividades de acordo com 

os comandos dos profissionai 

11/03/21 Faltou 

18/03/21 Foi realizado uma atividade onde o mesmo iniciava sentado em um assento, 

deveria se levantar segurando uma bola, onde a bola era variado de tamanho 

e de peso, após levantar o mesmo deveria se deslocar até outro ponto onde 

haveria um balde para colocar a bola dentro do balde. Teve como objetivo 

essa atividade trabalhar a musculatura e a força dos membros inferiores. 

O mesmo apresenta dificuldades em se manter ereto para realizar as 

Atividades. Se o nível de compreensão foi baixo durante atividade e em 

nenhum momento o mesmo conseguiu executar as atividades de acordo com 

os comandos dos profissionais. Além disso, caminhamos com usuário, nas 

ruas entorno da instituição, buscando diminuir a sua hiperatividade, pois o 
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mesmo estava se apresentando bastante enérgico em relação a realizar 

qualquer atividade. Sendo assim, optamos por esta caminhada, com intuito 

de trazer o mesmo para outros ambientes, estimulando a perceber mais sobre 

os obstáculos e projetos que o mesmo realizar. 

25/03/21 A No atendimento com Tiago realizamos uma passarela de sensações, 

realizamos atividades na bola de pilates para trabalhar a força equilíbrio, 

também o encaixe de bolas das cores, tendo objetivo de trabalhar atenção e 

a concentração e a resposta mediante ao comando. 

O paciente apresentou-se resistente e não imitando os comandos dos 

profissionais. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Quinta - feira 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim (R) 

Data de nascimento: 08/05/2016 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

04/03/21 No atendimento, colocou-se argolas no chão, o mesmo deveria saltar entre   

elas, e final dos saltos, deveria pegar uma bola, onde havia varias e uma 

caixa, e arremessar até uma cesta. E repetiu se isso durante quatro vezes. 

Posteriormente realizamos uma atividade onde havia um bambolê e também 

duas argolas (para demarcar espaço), rolava-se o bambolê, e o paciente, 

deveria buscar o mesmo correndo estava rolando no chão 

Depois realizamos uma atividade de chute. Colocou-se dois cones paralelos 

a uma distancia de um metro, e o paciente estava mais ou menos a 5 metros 

de distancia dos cones.  

Fizemos uma atividade onde o mesmo estava uma distância de mais ou -15 

m do disco de equilíbrio o mesmo deveria sair correndo até o disco, e subir 

no disco e se manter em equilíbrio durante 10 segundos. 

Teve como objetivo avaliar a capacidade de condução da bola, de salto, 

equilíbrio e arremesso. O mesmo realizou bem as atividades de acordo com 

o esperado. Entretanto, em relação a contagem para realizar um movimento, 

seja de um a dez, que se fosse contado em sequência, o mesmo ainda 

apresenta dificuldades na contagem. 

11/03/21 Faltou 

18/03/21 Realizamos uma atividade utilizando espaço externo da instituição 

colocamos cones em pontos determinados, sendo cones em pé e deitado, 

usuário deveria correr em torno do espaço externo e levantar os cones que 

estavam deitados e colocar deitado os cones que estavam em pé. Realizamos 

por 4 vezes. E alternando com obstáculos (saltos, encaixes e afins) durante 

a atividade. 

Posteriormente colocamos cones para lamentos alinhados em determinado 

lugar onde o mesmo deveria conduzir a bola do ponto a ao ponto cinco e ao 

final desse ponto, arrumar a bola com pé e chutar em gol feito com 

conhecimento profissional, estaria defendendo. 

Teve como objetivo trabalhar a motricidade grossa, a condução da bola com 

os membros inferiores, e a agilidade/deslocamento. 
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O paciente conseguiu realizar a atividade com tranquilidade, demonstrando 

leves dificuldades, o que estão dentro da faixa etaria.  

25/03/21 Realizamos uma atividade onde fazia um circuito, iniciando colocando bolas 

de piscina de bolinha sobre cones, posteriormente andava sobre uma corda, 

realizava saltos sobre trave de salto, saltando entre argolas, nesse saltos, 

depois disso, fez uma flexão de quadril, passando por cima de dois cones, 

que estavam deitados, posteriormente, andava de quatro apoios por baixo de 

um obstáculo, por último, sentava numa bola de pilates para arremessar em 

um balde. Objetivo foi trabalhar a coordenação o foco e atenção. 

O mesmo conseguiu realizar as atividades com tranquilidade. Percebe-se  

maior vínculo com o profissional auxiliando em tais objetivos. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Quinta feira 

Usuário: Gustavo Manske 

Data de nascimento: 05/06/2016 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

04/03/21 Faltou 

11/03/21 Faltou 

18/03/21 No atendimento foi feita uma atividade onde, no espaço externo da 

instituição, realizamos toques com a bola sendo que dois cones colocado de 

um lado dois de outro, afastado cerca de 3 m entre cada, e ao ponto que um 

tocava se deslocava para o outro cone esperava receber A bola depois 

retornava para outro cone. Posteriormente realizamos outra atividade onde 

foi colocado cones em formato de W o paciente deslocava de uma ponta a 

outra, sendo de frente e de costas até chegar o final e retornava ao início da 

atividade. Além disso tivemos a brincadeira de pular corda, hoje foi instruído 

para o paciente pular com os dois pés. O paciente apresenta um pouco 

letárgico para realizar as atividades, entretanto conforme lembrado, o 

mesmo consegue realizar as atividades, tendo uma leve dificuldade. Em 

relação ao salto com a corda o mesmo apresentou poucas dificuldades 

25/03/21 Faltou 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Quinta feira 

Usuário: Benicio Ramos Martins 

Data de nascimento: 29/05/2016 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

25/03/21 Realizamos uma atividade onde fazia um circuito, iniciando colocando bolas 

de piscina de bolinha sobre cones, posteriormente andava sobre uma corda, 

realizava saltos sobre trave de salto, saltando entre argolas, nesse saltos, depois 

disso, fez uma flexão de quadril, passando por cima de dois cones, que estavam 

deitados, posteriormente, andava de quatro apoios por baixo de um obstáculo, 

por último, sentava numa bola de pilates para arremessar em um balde. 

Objetivo foi trabalhar a coordenação o foco e atenção. 

O mesmo conseguiu realizar as atividades com tranquilidade. Percebe-se  

maior vínculo com o profissional auxiliando em tais objetivos. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, aptidões 

motoras. 
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Quinta feira 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data de nascimento: 05/06/2016 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

04/03/21 Faltou 

11/03/21 Realizamos uma atividade onde estavam quatro cones colocados alinhados, 

paralelamente, O mesmo deveria conduzir a bola quicando em torno dos 

cones.Posteriormente realizamos uma atividade onde o mesmo deveria 

lançar uma bola para cima, com objetivo de colocar o cone embaixo da bola 

para que a bola entrasse no cone, tendo como função trabalhar um tempo de 

reação, atenção e foco. Tais atividades tiveram com objetivo, criar um 

vínculo com usuário trabalhar a atenção e o foco.Usuário apresentou-se 

bastante desorganizado durante atividade, se  mordendo por vários 

momentos.  Em poucos momentos o mesmo compreendeu e realizou 

atividades de forma proposta pelo profissional. 

18/03/21 No atendimento com Lorenzo, o mesmo demonstrou ser um pouco 

desorganizado no começo, sem permanecer na atividade, sem muito fofo. 

Com isso utilizamos a bola para realizar uma atividade onde o mesmo 

deitava sobre ela e realizava movimentos de rolamento sobre ela. Com isso 

percebeu-se que o paciente ao longo do atendimento foi se organizando, e 

com isso não apresentou mordidas em sua mão ou comportamentos 

agressivos. O paciente conseguiu permanecer na atividade com foco 

atenção, respeitando aos comandos do profissional e permanecendo com a 

máscara durante o atendimento. 

25/03/21 Realizamos uma atividade onde fazia um circuito, iniciando colocando bolas 

de piscina de bolinha sobre cones, posteriormente andava sobre uma corda, 

realizava saltos sobre trave de salto, saltando entre argolas, nesse saltos, 

depois disso, fez uma flexão de quadril, passando por cima de dois cones, 

que estavam deitados, posteriormente, andava de quatro apoios por baixo de 

um obstáculo, por último, sentava numa bola de pilates para arremessar em 

um balde. Objetivo foi trabalhar a coordenação o foco e atenção. 

O mesmo conseguiu realizar as atividades com tranquilidade. Percebe-se  

maior vínculo com o profissional auxiliando em tais objetivos. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 

 

Terça-feira/Sexta-feira 
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Usuário: D’Alessandro Dias Minuto (D) 

Data de nascimento: 20/04/2010 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

02/03/21 Faltou 

05/03/21 Os atendimentos foram cancelados, devido a vacinação dos profissionais. 

09/03/21 Faltou 

12/03/21 Faltou 

16/03/21 Faltou 

19/03/21 Foram colocando cones paralelamente onde entre cada core um endivido 

deveria fazer um toque da bola para o profissional. Depois de realizar os 

toques, o indivíduo se deslocava até uma fileira de cones para realizar zigzag 

entre eles. Depois disso, o mesmo iria para uma passarela com vários 

estímulos. Posteriormente iria para alguns colchonetes para realizar uma 

passagem de quatro apoios. Objetivo da atividade irá trabalhar atenção 

visando a relação inter pessoal entre profissional e paciente, buscando 

aumentar o vínculo entre os mesmos. 

O paciente conseguiu realizar as atividades, com algumas dificuldades. 

Durante o atendimento o mesmo apresentou algumas crises onde buscava 

arranhar o profissional. 

23/03/21 Faltou 

26/03/21 Faltou 

30/03/21 Faltou 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Quinta-feira 

Usuário: Alana Godoy Silveira (M) 

Data de nascimento: 08/11/2006 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

04/03/21 Realizamos uma atividade para avaliar algumas capacidades motoras do 

usuário acima. 

Realizamos uma atividade na escada de agilidade usamos algumas traves 

para Salto para ver a força muscular e também o equilíbrio, avaliou sim o 

arremesso e a coordenação entre ambos os braços, outro 

A usuária tem um bom controle motor ainda tem uma leve dificuldade na 

agilidade e na coordenação 

11/03/21 Realizamos uma atividade onde teve como objetivo trabalhar a motricidade 

fina. Inicialmente realizamos uma brincadeira utilizando um objeto redondo 

e oco passando por uma linha, sem que o objeto encostasse na linha que 

estava esticado entre dois pontos. Depois, tinha também a atividade do jogo 

jengam onde objetivo colocar peças cuidando para que outras não cai. 

Posteriormente realizamos uma atividade onde usuário ficava de frente para 

o profissional, e profissional da no comando sendo direita ou esquerda, e 

usuário deveria se deslocar fazendo um salto sobre um objeto que estava, e 

depois arremessar a bola em um determinado local. 

Percebeu-se que usuário apresenta uma dificuldade em realizar movimentos 

finos, “parece que está enrijecido“ o que dificulta na leveza dos movimentos 

18/03/21 Buscou-se desenvolver uma atividade utilizando uma folha de papel e 

canetão. A paciente deveria imitar, o mais próximo possível, dos desenhos 

que o profissional realizava na folha do mesmo. Assim, buscando um 

controle visuo motor, e da motricidade fina.  

25/03/21 Trabalhamos movimentos basicos do Yoga, visando o aumento da 

flexibilidade e do controle motor. Nota-se que ainda apresenta algumas 

limitações na cadeira posteriora e também na musculatura do quadricipes.  

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Terça-feira/Sexta-feira 

Usuário: Bernardo Rey Portinoi (M) 

Data de nascimento: 08/03/2009 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

02/03/21 Faltou 

05/03/21 Os atendimentos foram cancelados, devido a vacinação dos profissionais. 

09/03/21 Faltou 

12/03/21 Faltou 

16/03/21 Faltou 

19/03/21 O paciente recebeu alta das atividades de Educação Física. 

 

Objetivo 

Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Terça-feira 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta (M) 

Data de nascimento: 27/08/2004 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

Data  

02/03/21 O paciente optou por atendimento remoto. 

09/03/21 Atividade: Percebendo o ambiente 

Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração, deslocamento e motricidade 

global bem como estimular as habilidades perceptiva visual. 

Materiais: Celular, roupa confortável para realizar uma caminhada. 

Descrição: Irão realizar uma caminha entorno da sua residência, observando 

algumas características, formas ou ambientes. Durante a caminhada, deverão 

ter cuidado com a rua, mas também, em encontrar algumas características 

litadas abaixo. Quando encontrar, deverão tirar uma foto, de: 

 Um objeto redondo; 

 Alguma coisa com a cor vermelha; 

 Alguma coisa maior que uma pessoa; 

 Alguma coisa menos que uma pessoa; 

 De uma janela diferente (fica a critério da pessoa que está auxiliando); 

 De uma casa bonita  - dar a possibilidade da escolha do vini; 

Ao final, fazer um video relatando como foi o passei e o que acho de 

interessante. Sugere-se que um adulto esteja junto, perguntando ao Vini, sobre 

as coisas que foram tiradas fotos. 

 

Atividade: Xilofone com Copos e Água 

Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem como 

estimular as habilidades auditivas.  

Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser o 

cabo de uma colher de plástico ou madeira).  

Descrição: Para construir nosso xilofone basta enxer os copos com diferentes 

níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o som. A escalinha 

completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), seguido pelas notas Ré, Mi, 

Fá, Sol, Lá e Si, mas você pode brincar musicalmente com menos copos 

também.  

Para ficar mais divertido, você pode colorir a água com anilina colorida, e 

depois é só pegar suas baquetas e tocar o seu xilofone! 

 

16/03/21 Meu perfil! 

Objetivo: 

 Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  

Atividade:  
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 Por meio de vídeo, Vinicius deverá responder perguntas simples 

relacionadas a sua vida.  

 Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  

 Essa tarefa também irá ajudar os terapeutas com objetivos futuros, 

podendo auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Vinicius vem 

apresentando.  

 

Perguntas 

1. Seu nome completo. 

2. Idade. 

3. Nome da sua escola. 

4. O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? 

5. O filme que você mais gostou de assistir. 

6. Uma comida que você não gosta. 

7. Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? 

8. Qual sua música favorita? 

9. Com o que você pretende trabalhar no futuro? 

10. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral? 

 

 

 

ATIVIDADE: ACERTE O BALDE 

Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais, cognitivas, motricidade fina, 

coordenação motora e visomotora.  

Materiais:  

 Um balde ou cesto de roupas 

 Uma bola de meias, uma bola de papel ou uma bola de 

brinquedo 

 

Modo de fazer: 

 

Etapa 1: Colocar o balde encostado em uma parede (vira uma tabela para a 

“bola”) e pedir para Vinicius jogar a “bola” para acertar o balde. 

Etapa 2: Começar perto do cesto e, a cada bola que acerta, dar um passo para 

trás antes de jogar a próxima bola. 

Etapa 3: Com isso vá aumentando a distância do lançamento para assim ir 

ficando mais difícil a execução da atividade. 

Etapa 4: Para ficar mais animado, você pode fazer uma partida valendo pontos. 

Quem fizer 5 pontos primeiro ganha.  
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23/03/21 Cai não cai caseiro 

Objetivo: Essa é uma atividade bem lúdica e prática, para buscarmos 

apresentar opções de manuseio de objetos, como os palitos, as bolinhas, o 

objeto quente para fazer os furos. Com isso, auxiliando no que for necessário, 

mas, sempre buscando, dar autonomia a ele. Nessa atividade, trabalharemos a 

motricidade fina, global e grossa. Juntamento com atividades óculo manuais. 

 

Materiais 

- Bolinhas de gude 

- uma garrafa pet de 2 litros 

- palitos de churrasco 

- uma faca velha 

- tinta colorida 

 

 

Inicialamente, pinte os palitos de picolé, de variadas cores, montando 4 montes 

8 palitos, pintando cada monte de uma cor.  

Depois, faça aproximadamente 70 furos na garrafa pet, onde em cada furo, 

possa passar os palitos de churrasco, deixando um espaço na parte superior 

para colocar as bolinhas de gude. Em cada furo, possa passar os palitos de 

churrasco. 

 

 

Modo de jogar 

 

Com os palitos, preencha os burracos, colocando um de cada cor, podendo 

designar uma cor a cada jogador (sendo o máximo de jogadores – 4). Depois 

de colocar todos os palitos, preencha a parte superior com bolinhas de gude. 

Estamos prontos para jogar! Objetivo é tirar os palitos, e não ser o último a 

tirar, onde irá cair todas as bolinhas, ou a ultima bolinha cair antes de tirar 

todos os palitos. 

 

Boa sorte a todos. 

 

 

Descubra que lugar é esse! 

Objetivo: 

 Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  

Atividade:  

 Por meio de vídeo, Vinicius deverá identificar qual é o lugar que 

contém esses elementos. 
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 A familia poderá auxiliar o Vinicius, dando dicas, porém não dando as 

respostas. Desta forma estimulará o raciocino, a linguagem oral 

(compreensão), a autonomia do mesmo e categorização. 

 Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  

 

Perguntas 

 

1- Balança- Escorregador- Gangorra 

2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 

3- Palhaço- Tenda- Magico 

4- Zebra- Macaco- Girafa 

5- Filme- Pipoca- Familia 

6- Cama- Armário- Brinquedos 

7- Quarto- Banheiro- Sala 

8- Caderno- Tarefa- Professora 

9- Areia- Ondas- Água salgada 

10- Loja- Praça de alimentação- Estacionamento 

11-  Pão- Leite- Biscoito 

12- Garçom- Refeição- Cardápio 

 

OBS: Qualquer dúvida ou dificuldade, estamos a disposição para auxiliá-los. 

 

 

30/03 ATIVIDADE:  

ASSINALE A EMOÇÃO CORRETA PARA CADA SITUAÇÃO 

 

OBJETIVO: Esta atividade auxilia na capacidade de identificar as emoções e 

no processo de consciência emocional. 

Como fazer: Reserve um momento do dia para realizar esta atividade. Em 

família, leia e conversem sobre a situação abaixo relacionando com a emoção 

correspondente; 

 

Faça desta atividade um momento descontraído, prazeroso e de interação entre 

os membros da casa. 

Lembrando que as atividades enviadas para casa contam com presença 

também. 
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Contamos com a colaboração de todos  

 

(Anexo 1) 

 

 

Paisagem Sonora 

Objetivos – Trabalhar as habilidades auditivas, linguagem, atenção e 

concentração e questões pedagógicas.  

 

Descrição – Neste primeiro passo vamos fazer um mapeamento da paisagem 

sonora da sua casa em dois momentos diferentes, um momento de grande 

atividade e outro de pouca atividade. Por exemplo: Se ao meio dia há mais 

gente e bastante barulho, este pode ser o momento de muita atividade, e se às 

22 horas há poucos sons e as pessoas já estão se preparando para dormir, este 

será o momento de pouca atividade. Vinicius deve se concentrar, fechar os 

olhos e ouvir atentamente aos sons, e ao identificar, escrever um a um em um 

papel. Após o registro dos dois momentos, narrar em vídeo os sons que ouviu, 

descrevendo portanto a paisagem sonora da casa naqueles momentos.  

 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, aptidões 

motoras. 
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Terça-feira/Sexta-feira 

Usuário: Anthony Moeller e Silva  (D) 

Data de nascimento: 03/04/2012 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

02/03/21         Realizamos uma atividade onde foi colocado um brinquedo que era 

uma cesta de basquete, e como objetivo o paciente deveria lançar a bola na 

mesa fazendo com que essa bola aqui em casa e acertar se cesta 

        Posteriormente realizamos uma atividade onde o mesmo deveria com 

um grampo de roupa, deveria pegar um lápis que estava apoiado sobre dois 

copos que estava paralelos virado de boca para baixo, deveria pegar com o 

grampo e colocar os dois próximos copos que estavam à frente. Objetivo 

dessa atividade era trabalhar a motricidade fina e também a concentração e 

a permanência na atividade 

       Por último realizamos uma atividade, um jogo de boliche onde o mesmo 

estava afastado cerca de 3 m longe dos pinos, tendo como objetivo lançar a 

bola para derrubar os pinos. Tal atividade teve como proposta aumentarO 

tempo de permanência na atividade, motricidade fina, percepção sobre o 

espaço. 

       Essa atividade o indivíduo só deveria lançar a bola para derrubar os 

pinos quando um dos profissionais contasse o tempo determinado para que 

o mesmo lançasse a bola. 

     Percebeu-se que o paciente demonstrou bastante dificuldade em 

permanecer na atividade proposta e, também, nao correspondia físicamente 

com os comandos solicitados pelos profissionais.  

05/03/21 Os atendimentos foram cancelados, devido a vacinação dos profissionais. 

09/03/21 Realizamos um circuito onde havia algumas estações de passar por cima de 

uma trave, derrubar com isso com os pés, vou levantar os cones, 

posteriormente caminhar sobre os espaços da escada de agilidade, onde 

estavam de marcados com pés de enviar para que o usuário entendesse onde 

deveria pisar, ao final da escada havia Uma estação onde o usuário deveria 

lançar uma bola de plástico pequena, daquelas de piscina de bolinha, dentro 

de alguns cones (modelo de chapéu chinês, e depois começava novamente, 

fazendo durante quatro vezes. Também realizamos uma atividade onde o 

mesmo deveria colocar bolinhas, sobre cones, de modelo, e cada vez que ele 

colocava bolinha sobre o cone deixa que o chinês, o mesmo ganhava uma 

bola para arremessar para cima. O objetivo das atividades foram trabalhar a 

concentração, atenção compartilhada, a locomoção e também a coordenação 
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global. Observou-se que o usuário não prestava atenção aos comandos dos 

profissionais, devido a se dispersar muito fácil com coisas do seu interesse. 

Entretanto, utilizou-se a estratégia de bater palmas próximo ao local onde 

deveria ser executada atividade, e com isso percebeu-se que o mesmo 

buscava com os olhos e isso, auxiliava para realizar as atividades. Usuário 

conseguiu realizar com algumas ressalvas na parte de compreensão dos 

profissionais 

12/03/21 Zizag ente cones 

Arremesso de bola 

Saltos no jump  

Passar por cima e/ou se arrastar por obstaculos presesos a cones altos 

16/03/21 Brincadeiros no parquinho 

deslocamento de um cone a outro com uma distancia de mais ou menos 25 

metros 

19/03/21 Realizamos uma atividade um de um endivido iniciava passando por baixo 

de uma mesa de plástico branca, com intuito de trabalhar o deslocamento e 

a força dos membros superiores inferiores, posteriormente fazer a 

transferência de argolas de uma cadeira para outra; depois iria para uma 

mesa onde fazia transferência de bolas coloridas para o cone correspondente 

da cor da bola; depois iria para um disco de equilíbrio e finalizava com o 

arremesso de uma bola em balde. Como reforço positivo pela brincadeira e 

pela realização dela, o mesmo poderia ficar alguns segundos na cama 

elástica.  O objetivo dessa atividade era trabalhar coordenação motora grossa 

juntamente com o foco/atenção. Indivíduo iniciou tendo um pouco de 

barreira para realizar atividade, principalmente para passar por baixo da 

mesa. Durante atividade o mesmo conseguiu realizar as atividades com 

tranquilidade, e conseguir permanecer durante 30 minutos com a mesma 

atividade. 

23/03/21 Realizamos um circuito, onde no início havia uma cama elástica, sendo que 

o paciente deveria realizar cinco a dez saltos; na atividade número dois o 

paciente deveria passar por baixo, de quatro apoios, em um obstáculo; na 

atividade número três, o paciente arremessava a golas dentro de um cone; 

atividade número quatro, retirava-se as argolas e passava para outro cone,  

uma a uma, sendo que o paciente deveria fazer um agachamento e realizar 

uma transferência para outro; na atividade número cinco, paciente deveria 

sentar em uma bola de pilates e arremessar algumas bolas ao balde. 

O objetivo dessa atividade ela trabalhar o foco a concentração, e atenção 

buscando com que o mesmo permanece na mesma utilidade pelo maior 
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tempo possível. Além disso, conseguimos trabalhar a motricidade grossa, o 

arremesso e a força. 

O paciente conseguiu realizar atividades com maior tranquilidade, 

comparado a semana anterior e, com isso, nota-se que o mesmo tem 

permanecido por mais tempo na atividade. 

26/03/21 Realizamos um circuito onde havia algumas estações de passar por cima de 

uma trave, derrubar com isso com os pés, vou levantar os cones, 

posteriormente caminhar sobre os espaços da escada de agilidade, onde 

estavam de marcados com pés de enviar para que o usuário entendesse onde 

deveria pisar, ao final da escada havia Uma estação onde o usuário deveria 

lançar uma bola de plástico pequena, daquelas de piscina de bolinha, dentro 

de alguns cones (modelo de chapéu chinês, e depois começava novamente, 

fazendo durante quatro vezes. Também realizamos uma atividade onde o 

mesmo deveria colocar bolinhas, sobre cones, de modelo, e cada vez que ele 

colocava bolinha sobre o cone deixa que o chinês, o mesmo ganhava uma 

bola para arremessar para cima. O objetivo das atividades foram trabalhar a 

concentração, atenção compartilhada, a locomoção e também a coordenação 

global. Observou-se que o usuário não prestava atenção aos comandos dos 

profissionais, devido a se dispersar muito fácil com coisas do seu interesse. 

Entretanto, utilizou-se a estratégia de bater palmas próximo ao local onde 

deveria ser executada atividade, e com isso percebeu-se que o mesmo 

buscava com os olhos e isso, auxiliava para realizar as atividades. Usuário 

conseguiu realizar com algumas ressalvas na parte de compreensão dos 

profissionais 

30/03/21 Realizamos uma caminhada no entorno da instituição. Teve-se como 

objetivo a percepção, melhora do condicionamento físico. O usuário em 

alguns momentos quis soltar a mão dos profissionais. Porém, realizou o 

percurso com tranquilidade. 

Objetivo Desenvolver vinculo com o participante; Aumentar o tempo de permanencia 

nas atividades; auxiliar nos movimentos, visando estabelece-los. 
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Terça-feira/Sexta-feira 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 

Data de nascimento: 27/05/2013 

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

02/03/21 Faltou 

05/03/21 Os atendimentos foram cancelados, devido a vacinação dos profissionais. 

09/03/21 Foi realizado uma atividade onde o mesmo iniciava sentado em um assento, 

deveria se levantar segurando uma bola, onde a bola era variado de tamanho 

e de peso, após levantar o mesmo deveria se deslocar, passando por cima de 

uma trave de salto, com mais ou menos 25cm de altura, até outro ponto onde 

havia dois baldes para colocar a bola dentro. Teve como objetivo essa 

atividade trabalhar a musculatura e a força dos membros inferiores. 

Posteriormente utilizamos duas raquetes de tenis de mesa, sentamos em um 

amesa, frente um ao outro, com o objetivo de rebater a bola um ao outro, 

ocm o intuido de melhorar o foco, atenção compartilhada, coordenação 

motora fina. 

O mesmo apresenta dificuldades leves em se manter ereto para realizar as 

Atividades. Seu nível de compreensão foi baixo durante atividade, ao longo 

das atividades o mesmo entedeu como executar, mas com dificuldades, pois 

queria a cada pouco sair da atividade e ir para casa. Durante as batidas da 

raquete, o mesmo nao teve e não deu função alguma para a atividade. 

12/03/21 Faltou 

16/03/21 Faltou 

19/03/21 Faltou 

23/03/21 Faltou 

26/03/21 Foi realizado uma atividade onde o mesmo iniciava sentado em um assento, 

deveria se levantar segurando uma bola, onde a bola era variado de tamanho 

e de peso, após levantar o mesmo deveria se deslocar até outro ponto onde 

haveria um balde para colocar a bola dentro do balde. Teve como objetivo 

essa atividade trabalhar a musculatura e a força dos membros inferiores. 

O mesmo apresenta dificuldades em se manter ereto para realizar as 

Atividades. Se o nível de compreensão foi baixo durante atividade e em 

nenhum momento o mesmo conseguiu executar as atividades de acordo com 

os comandos dos profissionais. Além disso, caminhamos com usuário, nas 
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ruas entorno da instituição, buscando diminuir a sua hiperatividade, pois o 

mesmo estava se apresentando bastante enérgico em relação a realizar 

qualquer atividade. Sendo assim, optamos por esta caminhada, com intuito 

de trazer o mesmo para outros ambientes, estimulando a perceber mais sobre 

os obstáculos e projetos que o mesmo realizar. 

30/03/21 Faltou 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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Sexta-feira 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data de nascimento:  

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

Data  

02/03/21 Faltou 

05/03/21 Os atendimentos foram cancelados, devido a vacinação dos profissionais. 

09/03/21 Faltou 

12/03/21 Faltou 

16/03/21 Faltou 

19/03/21 Faltou 

23/03/21 Familia optou por receber as atividades via digital. 

26/03/21 Atividade para casa: 

Objetivo – Autonomia, independência e percepção. 

 

Como fazer?  

Vamos propor momentos dentro da rotina do Fernando que o coloque em 

situações de decisão!!! 

 

- Cada situação deve ser realizada em um dia diferente; 

- 3 dias da semana (Exemplo: Segunda, quarta e sexta) 

 

Após o banho: 

 1º dia: Deixar separado em cima de sua cama duas peças de roupa, 

solicitar que ele escolha. (Ex: Fernando, em cima da cama tem duas 

roupas pra você colocar, pegue a que você preferir); 

 

 2º dia: Deixar separado em cima da cama duas peças de roupa, sendo 

uma de calor e uma de frio, e falar pra ele como está o clima (Frio ou 

calor), solicitar que ele escolha a roupa. (Ex: Fernando, hoje está 

muito calor, precisamos colocar uma camiseta sem mangas, qual você 

vai escolher?) 

Obs.: Caso ele tenha dificuldades, você pode ajudá-lo mostrando a 

roupa “Olhe essa aqui, não tem manga, acho que pode ser essa” 

 

 3º dia: Solicitar que pegue a roupa dentro do guarda roupa, seguindo 

os comandos “Fernando abre o guarda roupa e pegue a cueca” (Em 

seguida solicitar as outras peças). 
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Obs.: Caso ele tenha dificuldades de fazer sozinho, auxilie ele no 

processo, abrindo o guarda roupa junto com ele, apontando para a 

peça de roupa que ele precisa pegar. 

 

Tire fotos e faça vídeos, nos mostre as dificuldades e também que vocês 

conseguiram realizar. Não se preocupe com a perfeição, o importante é a 

tentativa!!!  

 

30/03/21 Atividade para casa 

 

Objetivo – Autonomia, independência; percepção. 

Auxiliar no processo de corte de cabelo. 

 

Em relação ao corte do cabelo  sugerimos que o responsável comece 

conversando   com    o       Fernando passando   a mão na cabeça dele e 

pontuando que o cabelo         está comprido e que será necessário cortar. 

Que  perceba um horário em que ele esteja mais tranquilo e separe esse tempo 

para cortar o cabelo. 

Lembrando que o Fernando possui  muita sensibilidade, então pode iniciar  

utilizando um pente, vá passando na cabeça e conversando. 

Se  for cortar com máquina, explicar e mostrar pra ele, ligar na frente dele 

para que ele vá se familiarizando com o barulho (mesmo que num primeiro 

momento  ele não corte o cabelo) e se possível deixar ele pegar na mão  a 

maquininha.  

IMPORTANTE: Esse processo  deve ser  aos poucos fazendo esses pequenos 

testes, percebendo o limite do Fernando e nunca forçando, para ele não criar 

uma aversão ao corte de cabelo.  

LEMBRANDO QUE O LUGAR ESCOLHIDO  PARA  CORTAR O 

CABELO ESTEJA BEM TRANQUILO, SEM MUITO BARULHO E 

ESTÍMULOS AO REDOR PARA FERNANDO NÃO SE 

DESORGANIZAR. 

 

 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, aptidões 

motoras. 
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Sexta-feira 

Usuário: Marcus Paulo 

Data de nascimento:  

Mês: Março/2021 

Profissional: Daniel Henrique Huttel -  Profissional de Educação Física. 

 

Data  

23/03 Iniciamos uma atividade em um circuito onde o mesmo realizava troca de 

pés alternados, colocar o pé direito no degrau alternava com esquerdo 

realizando saltos. Posteriormente o mesmo se deslocava para argolas 

realizando saltos dentro e fora delas, fazendo um trabalho de marcha com 

uma flexão de quadril, buscando maior mobilidade. Durante atividade tinha 

também, cones para fazer zigzag, com deslocamento lateral. Depois disso 

fazemos algumas atividades com uma bola de futebol buscando analisar o 

chute, o agachamento, e a organização corporal. Depois disso, utilizando 

uma bola de basquete para analisar o quicar, a condução de bola, o arremesso 

e agilidade. O objetivo era fazer uma valiação, do comportamento motor 

frente a vários estímulos . O mesmo apresenta-se com um bom 

Desenvolvimento corporal apresentando leves dificuldades, que estão dentro 

da idade do mesmo. 

26/03/21 Realizamos uma atividade com os fundamentos do volei (manchete, toque e 

saque), e trabalhos de toque com deslocamento com a bola de futebol. 

Objetivo trabalhar os movimentos fundamentais. 

paciente conseguiu realizar tranquilamente a atividade. 

30/03/2021 realizamos um circuito para resistência onde iniciou-se com alguns 

movimentos básicos para alongamento e mobilidade das articulações. 

O exercício consistia em 1- fazer 10 burpees 2- quatro tiros de 10 metros 3- 

10 agachamentos 4- 10 arremessos de costas, com uma bola de 3 quilos, 

passando por cima da cabeça.  

O mesmo conseguiu realizar a atividade com tranquilidade, demonstrando 

dificuldades no agachamento, relatando que seu joelho direito “bambeava” 

e/ou estava tremulo. Percebeu-se hipotonia e encurtamento muscular nos 

MMII. 

Objetivo Estabelecer vinculo; observar os déficit motores, capacidades físicas, 

aptidões motoras. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
01/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro 

Objetivo: Estimular a interação, Atenção compartilhada e sustentada 
Desenvolvimento: No dia de hoje Lorenzo ao entrar na sala se mostrou 
agitado, caminhando de uma lado para outro tirando a mascara, 
necessitando de auxilio da terapeuta, afim de conseguir sentar e realizar a 
atividade proposta. 
Após sentar na mesa Lorenzo conseguiu realizar a atividade, porem sem 
atenção, não conseguindo permanecer por muito tempo na atividade. 
Diante da situação mudamos a atividade para a escrita no quadro, 
estimulando sua escrita e leitura, mas novamente Lorenzo quis sair tirando o 
tênis pela sala. 

08/03/2021 Atividade: Confecção da flor do dia da mulher e massinha de modelar. 
Objetivo:  Estimular coordenação motora fina e viso motora; Atenção 
compartilhada ,ampliar processo de pintura. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Lorenzo realizou a dobradura da flor para 
homenagear sua mãe no dia da mulher. Lorenzo estava bastante agitado 
não conseguindo permanecer na atividade , foi necessário  auxilio da 
terapeuta para que o mesmo conseguisse finalizar a atividade. Logo em 
seguida foi ofertado a massinha de modelar ,mas novamente Lorenzo se 
recusou. 

15/03/2021 Atividade: Relação palavra imagem 
Objetivo: Ampliar desenvolvimento da leitura 
Desenvolvimento: No dia de hoje ao chegar na sala, Lorenzo se mostrou 
bastante agitado correndo pela sala ,não querendo sentar para realizar a 
atividade, foi necessário auxilio físico da terapeuta afim de fazer com que o 
mesmo sente .Apos ele se acalmar e conseguir sentar iniciamos a atividade, 
porem Lorenzo não conseguiu permanecer por muito tempo, querendo 
levantar e não querendo a  atividade reagindo com risos. 

22/03/2021 Atividade: Pintura livre e coordenação motora 
Objetivos: Ampliar tempo de permanência na atividade, estimular atenção 
sustentada, estimular coordenação motora fina. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, Lorenzo realizou a atividade de pintura 
livre, onde foi ofertado diversas cores de tinta e o pincel, Lorenzo 
despertou interesse no primeiro momento, dando funcionalidade ao 
material ofertado, logo em seguida levantou não querendo mais realizar a 
atividade. Apos terminar a atividade Lorenzo realizou a atividade de 
coordenação motora fina, onde deveria seguir o pontilhado ate a imagem, 
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escrevendo a palavra da imagem, conseguiu realizar a atividade ,mas 
levantou por diversas vezes, afim de se organizar, retornando logo após 
para a atividade. 

29/03/2021 Lorenzo realizou o atendimento, para adequar o uso da máscara.  

Objetivo 
Geral 

 

Estimular a atenção sustentada e compartilhada; coordenação motora fina e 
viso motora; Raciocínio Lógico e auxiliar na alfabetização; Auxilio na 
dificuldades aprendizagem. 
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Relatório Mensal 
 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 

 
 

 

Data   
01/03/2021 Atividades: Cesto com brinquedos e carrinho; Sacola de férias 

Objetivos: Despertar o interesse pelos objetos; Estimular atenção 

compartilhada e contato visual. 

Desenvolvimento: No dia de  hoje foi realizada a atividade de estimular sua 

interação com os terapeutas e desenvolver a atenção compartilhada através 

de atividades que despertassem seu interesse. 

Thiago ao chegar na sala foi realizada a atividade de apresentação da 

sacola de férias, onde o mesmo precisou de auxilio dos terapeutas para 

conseguiu permanecer na atividade. Apos realizar essa atividade iniciou a 

interação com os terapeutas, Thiago conseguiu responder aos estímulos 

ofertados, porem com pouca duração de atenção. 

08/03/2021 Atividade: Funcionalidade no brincar 

Objetivos: Despertar o interesse pelos objetos; Estimular atenção 

compartilhada e contato visual. 

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos com Thiago a ampliação do 

tempo de espera na atividade, ofertando alguns objetos que despertem o 

interesse no brinca Thiago estava bastante agitado necessitando de suporte 

dos terapeutas para conseguir realizar a atividade. 

15/03/2021 Atividade: Brincar com funcionalidade 

Objetivo: Estimular  coordenação motora fina e ampla, ampliar tempo de 

permanência  na atividade.  

Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos com Thiago a atividade de 

auxiliar ele na funcionalidade dos brinquedos. Thiago estava bastante 

agitado, não conseguindo permanecer na atividade, necessitando de auxilio 

para que conseguisse   realizar o proposto. 

22/03/2021 Atividade: Pintura com esponja 

Objetivos: Ampliar tempo de permanência na atividade e estimular a 

atenção sustentada e coordenação motora fina. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado dois momentos com Thiago, 

primeiro foi conduzido para a sala de musica, com o objetivo de estimular 

ele a ter funcionalidade e sentir diferentes sensações. Apos foi conduzido 

ate a sala de Psicopedagogia onde realizou a  pintura da primeira letra do 

seu nome, Thiago realizou a atividade com auxilio em tempo integral,  

permaneceu na cadeira por mais tempo, mas logo em seguida levantou 
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pegando a mão do terapeuta para sair da sala.  

29/03/2021 Thiago realizou o primeiro atendimento para adequar o uso da máscara, 

associado a esse momento ,foi realizado atividade de páscoa, 

confeccionando uma mascara com o tema pascoa. 

Objetivo 

Geral 

 

Ampliar atenção compartilhada; ampliar a imitação e contato visual 

Estimular a coordenação motora fina e ampla. 
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Relatório Mensal 
 

Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

  

Data   
01/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro 

Objetivo: Estimular a interação com a terapeuta; estimular a atenção 
compartilhada e sustentada.  
Desenvolvimento: Joaquim chegou a sala bastante falante querendo interagir 
com a terapeuta verbalmente ao ser convidado para brincar o mesmo disse 
que ele já sabia o que iriamos fazer, dispensando o comando da terapeuta, foi 
preciso orientar e conduzir o mesmo na realização da atividade. Depois de 
entender com realizava o jogo Joaquim conseguiu brincar de maneira 
funcional, realizando contagem das peças e sequenciando por cores e 
tamanhos. 

08/03/2021 Atividade: Dobradura da flor para o dia da mulher 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; ampliar tempo de 
atenção na atividade; Estimular pintura. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  realizamos a confecção da dobradura da flor 
para ser presenteada a mãe no dia da mulher, Joaquim se mostrou 
participativo e atento na realização da atividade ,realizando o proposto com 
motivação e interesse. 

15/03/2021 Atividade:  Nome com blocos 
Objetivo: Estimular a aprendizagem do nome próprio; Ampliar tempo de 
permanência na atividade, Estimular coordenação motora fina. 
Desenvolvimento:  No dia de hoje realizamos a atividade de contornar as 
letras do nome utilizando os blocos do jogo engenheiro. Joaquim realizou a 
atividade com motivação e interesse, participando com interesse. 

22/03/2021 Atividade: Carimbo das letras do nome 
Objetivos: Estimular permanência na atividade; Estimular coordenação motora 
fina; Reconhecimento do nome próprio. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Joaquim o traçado das 
letras do seu nome, utilizando com o recurso o cotonete e as tintas, Joaquim 
realizou a atividade com motivação e interesse, conseguindo realizar com 
autonomia e atenção, após terminar o traçado das letras realizou o desenho 
da sua figura com tinta. 

29/03/2021 Atividade: Pascoa 
Objetivos: Estimular  o sentido da páscoa, ampliar coordenação motora fina e 
ampla. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado a confecção da mascara de 
coelho e as orelhinhas de coelho, estimulando as crianças a reconhecer o 
principal sentido da páscoa. Joaquim realizou a atividade motivado e atento. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do principio alfabético; estimular a coordenação motora fina e 
viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

  

Data   
01/03/2021 Esta realizando atividade remota. Atividade da semana pendulo dos lápis. 

Objetivo:  Desenvolver coordenação óculo manual, Noção espacial, 
lateralidade; concentração e coordenação motora fina.  
  
  
Materiais:   Lápis ou giz , barbante ou linha, papel e fita.  
  
  
Modo de fazer: Primeiro construir uma bolinha de papel ( amassar uma folha 
de jornal, revista ou A 4 e em seguida passar fita durex para moldar a 
bolinha.   
  
Logo em seguida pegar um barbante e fixar na bolinha para iniciarmos a 
nossa atividade.  
  
Posicionar os lápis em pé enfileirados  e em seguida passar 
o barbante  entre os lápis sem deixar derrubar.  
   
   
   
 

08/03/2021 Esta realizando atividade a distancia, atividade da semana Numeral e 
quantidades. 
Objetivo: Desenvolver noções de quantidades; estabelecer a relação/ 
correspondência do número e da quantidade; desenvolver acuidade visual  

Materiais:   
Lápis, caneta, papel e corpo descartável (se tiver)  

Modo de fazer:  
Etapa 1: O adulto responsável irá desenhar os círculos com bolinhas, com 
quantidades de 1 a 12;  
Etapa 2: Se tiver os copos descartáveis, escrever no fundo deles os 
números de 1 a 12. Se não tiver os copos descartáveis, podem recortar 
papeis em círculos e escrever os numerais dentro;  
Etapa 3: O adulto responsável irá sortear um número e a criança terá que 
associar o número sorteado com a quantidade nos círculos.  
 

15/03/2021 Esta realizando atividade a distancia, atividade da semana, ditado 
com desenhos. 

Objetivo: Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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Ampliar tempo de permanência na atividade; Estimular atenção 

sustentada e organização espacial. 

Como fazer: O responsável,deverá falara palavra para a criaça em 
voz alta e o mesmo deverá responder através dodesenho.Por 
exemplo: Fala a palavra “bola” e a resposta é através do desenho 
de uma bola.Fica como sugestão a criança colorir odesenho. 

 

 

22/03/2021 Esta realizando atividade a distancia, atividade da semana, 
brincando de rima. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; Ampliar tempo de 

permanência na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar no 

processo de alfabetização. 

Modo de fazer: A criança deverá com auxilio do responsável, recortar as 

figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa viradas  

para cima ou para baixo(dependendo o nível de dificuldade),após  dará  

inicio ao jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma carta com 

a imagem e faz a associação com a outra carta que rima,por exemplo: 

”JANELA COM PANELA”. 

 

29/03/2021 Esta realizando atividade a distancia, atividade da semana Esta 
realizando atividade a distancia, atividade da semana 

Objetivo 
Geral 

Auxiliar no processo de alfabetização. 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
 

Data   
01/03/2021 Atividade: Sacola de férias e Jogo do engenheiro 

Objetivo: Estimular a interação e Atenção sustentado, ampliar 
contato visual e coordenação visuo motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Gabriel entrou na sala de 
atendimento bastante empolgado, logo sentou na cadeira e 
iniciamos a contagem da sacola de férias, Gabriel interagiu com a 
terapeuta mostrando as imagem, mas com pouca fala. Após 
finalizar esse momento o mesmo iniciou a interação com o jogo, 
conseguindo realizar a montagem com atenção e motivação, em 
alguns momentos foi necessário solicitar que Gabriel olhasse para 
a terapeuta. 
 

08/03/2021 Atividade: Dobradura da flor para o dia da mulher 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; ampliar tempo de 
atenção na atividade; Estimular pintura. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  realizamos a confecção da dobradura da 
flor para ser presenteada a mãe no dia da mulher, Gabriel se mostrou 
participativo e atento na realização da atividade ,realizando o proposto com 
motivação e interesse. 

15/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 
22/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 
29/03/2021 Gabriel realizou nesse dia a adequação do uso da máscara, pois 

não esta conseguindo permanecer com o uso correto, foi realizado 
atividade da páscoa, porem Gabriel não aceitou realizar a 
atividade, ficando bravo com a atividade proposta. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do principio alfabético; estimular a coordenação 
motora fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e 
sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 

 
Data   
01/03/2021 Atividade: Desenho das férias 

Objetivos: Estimular interação com a terapeuta; raciocínio lógico; memória; 
atenção compartilhada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com João Batista o desenho 
das férias onde o mesmo deveria desenhar o que fez nesse período. João 
se mostrou atento em realizar a atividade, porem em alguns momentos 
cansados sem demostrar muita interação com a terapeuta, respondendo 
somente o que era perguntado. 

08/03/2021 Atividade: Dobradura da flor para o dia da mulher 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; ampliar tempo de 
atenção na atividade; Estimular pintura. 
Desenvolvimento: No dia de hoje  realizamos a confecção da dobradura da 
flor para ser presenteada a mãe no dia da mulher, João Batista se mostrou 
participativo e atento na realização da atividade ,realizando o proposto com 
motivação e interesse. 

15/03/2021 Atividade: Jogo dos sete erros 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada e raciocínio lógico. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com João a atividade do jogo 
dos sete erros, Joao realizou a atividade com atenção e rapidez na 
resposta, encontrando a diferença com agilidade. 

22/03/2021 Atividade: Construção de frases 
Objetivos: Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Auxiliar no 
processo de leitura e escrita. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado a atividade de construção de 
frases estimulando e auxiliando no seu processo de leitura e escrita, João 
se mostrou motivado e atento na realização da atividade. 

29/03/2021 Atividade: Páscoa. 
Objetivos: Entender o sentido da páscoa 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com João batista a confecção 
da máscara de coelho e as orelhas para incentivar o reconhecimento do 
sentido da páscoa. João realizou a atividade com alegria e motivação. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 

fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
 

Data   

01/03/2021 Atividade: Escrita de palavras utilizando o computador e sacola de 

férias 

Objetivo: Interação com a terapeuta ;Estimular coordenação viso 

motora; Atenção compartilhada e sustentada 

Desenvolvimento: No dia hoje Isabela ao entrar na sala, logo buscou 

a cadeira para sentar, após iniciamos a contagem da sacola de férias 

onde fui relatando o que a mãe trouxe escrito e perguntando para 

Isabela, que respondia sempre que era do seu interesse. Apos 

finalizar esse momento realizamos a atividade de escrita no 

computador das palavras que eram do seu interesse, Isabela 

realizou com atenção reconhecendo as letras que eram ditadas. 

08/03/2021 Atividade: Dobradura da flor para o dia da mulher 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; ampliar tempo de 

atenção na atividade; Estimular pintura. 

Desenvolvimento: No dia de hoje  realizamos a confecção da dobradura da 

flor para ser presenteada a mãe no dia da mulher, Isabella se mostrou 

participativo e atenta na realização da atividade ,porem sua limitação física 

a impediu de realizar o registro escrito, então optamos por usar o 

computador, no qual a mesma conseguiu realizar interesse. 

15/03/2021 Atividade: Nome próprio 

Objetivos: Reconhecer e identificar a grafia das letras do seu nome, 

através do lúdico. 

Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado com Isabella a 

atividade de reconhecimento da grafia das letras do seu nome, 

através do preenchimento das letras utilizando peças de jogo, com o 

objetivo de estimular o reconhecimento. Isabella sentiu dificuldade, 

necessitando de auxilio para finalizar a atividade, durante a execução 

da atividade, a mesma pedia para ouvir patati e patata. 

22/03/2021 Atividade: Pintura com tinta 

Objetivos: Estimular coordenação motora fina, ampliar tempo de 

permanência na atividade; Estimular atenção sustentada. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Isabella realizou a atividade de 
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pintura com tinta, se mostrou atenta e participativa na realização da 

atividade, pintou as letras do seu nome e com auxilio desenhou um 

coração. Enquanto realizava a atividade Isabella dizia que queria ir à 

casa do vovô. 

29/03/2021 Isabella, não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 

Geral 

 

Reconhecimento as letras do seu nome; ampliando para a 

escrita(uso do tablet); auxiliar na coordenação motora fina; ampliar a 

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

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento: 19/06/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
 
 
 

Data   

01/03/2021 A usuária não compareceu ao atendimento. 

08/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

15/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

22/03/2021 Atividade: Pintura com cotonete 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, ampliar atenção 

sustentada. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Liv realizou a atividade de pintura livre 

utilizando como recursos os cotonetes e as tintas, Liv se mostrou atenta e 

motivada na realização da atividade, demostrando destreza ao utilizar os 

recurso ofertas, logo em seguida pediu para brincar com as pecinhas de 

encaixe, onde nesse momento não compartilhou a brincadeira, precisando 

ser estimulada para que olhasse para a terapeuta. 

29/03/2021 Atividade: Pascoa 

Objetivos: Estimular o reconhecimento da páscoa 

Desenvolvimento: 

Objetivo 
Geral 
 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a 
atenção sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do 
seu nome, ampliando para  as vogais. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga  

 
 

Data   
01/03/2021 Compareceu no primeiro atendimento para o uso da máscara. 

08/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

15/03/2021 Compareceu no primeiro atendimento para o uso da máscara. 

22/03/2021 Compareceu no primeiro atendimento para o uso da máscara. 

29/03/2021 Compareceu no primeiro atendimento para o uso da máscara. 

Objetivo 
Geral 

Ampliar atenção compartilhada; ampliar a imitação e contato visual. 
Estimular a coordenação motora fina e ampla. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   

01/03/2021 Esta realizando atividade remota, em virtude da pandemia. Atividade da 

semana pendulo dos lápis. 

08/03/2021 Esta realizando atividade em modelo remoto, em virtude da pandemia..  

Atividade da semana conjuntos. 

15/03/2021 Esta realizando atividade remota, em virtude da pandemia. Atividade da 

semana 

22/03/2021 Esta realizando atividade remota, em virtude da pandemia. Atividade da 

semana. 

29/03/2021 Esta realizando atividade remota, em virtude da pandemia. Atividade da 

semana. 

Objetivo 

Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 

fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 

Relatório Mensal 

 Usuária: Cassiane Perri  
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 

 
 
 

Data   
01/03/2021 Atividade: Ditado silábico e desenho das férias. 

Objetivo: Estimular sua coordenação viso motora, atenção sustentada e 

compartilhada; ampliar a escrita e leitura 

Desenvolvimento: Ao entrar na sala, Cassiane iniciou uma conversa com a 

terapeuta perguntando se podia desenhar no computador, expliquei para ela 

que não  iriamos fazer desenho e sim atividade, a mesma entendeu. 

Comecei a ditar as palavras para que ela escrevesse utilizando como 

recurso o computador. Cassiane se encontra no nível silábico da escrita. 

Apos finalizar esse momento Cassiane desenhou o que realizou nas férias, 

demostrando dificuldade de lembrar o que fez. 

08/03/2021 Atividade: Dobradura da flor para o dia da mulher 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e ampla; ampliar tempo de 

atenção na atividade; Estimular pintura. 

Desenvolvimento: No dia de hoje  realizamos a confecção da dobradura da 

flor para ser presenteada a mãe no dia da mulher, Cassiane se mostrou 

participativa e atenta na realização da atividade ,realizando o proposto com 

motivação e interesse. Porem só conseguiu realizar a escrita através de 

copia, ainda não reconhece a grafia das palavras. 

15/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

22/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

29/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 

Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 

fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
01/03/2021 Atividade: Jogo engenheiro 

Objetivo: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar interação 

com a terapeuta; Estimular coordenação visuo motora. 

Desenvolvimento: Thales nesse atendimento realizou a atividade de 

construção, utilizando como recurso o jogo engenheiro, pediu para 

desenhar uma pista, conseguiu realizar com atenção, porem em 

determinados momentos relatava que não sabia fazer e que era burro. 

08/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

15/03/2021 Atividade: Nome próprio 

Objetivos: Reconhecer e identificar a grafia do seu nome. 

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

das letras do seu no9m e utilizando como recurso as peças do jogo 

engenheiro, com objetivo de estimular a grafia das letras. Thales se mostrou 

motivado e atendo na realização da proposta. 

22/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

29/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 

Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 

fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 

 

 

Data   
01/03/2021 Atividade: Musica 

Objetivos: Auxiliar no processo de vinculo com a terapeuta ampliando o 
repertorio pedagógico. 
Desenvolvimento: Nesse dia realizamos o atendimento em conjunto com a 
terapeuta musical, com objetivo de ampliar o repertorio pedagógico e 
aceitação de Felipe com a parte pedagógica. Felipe escolheu e interagiu com 
diversas musicas, mostrando se em determinados momentos estar ausente, 
necessitando chamar sua atenção. 

09/03/2021 Atividade: Musica 
Objetivos: Auxiliar no processo de vinculo com a terapeuta ampliando o 
repertorio pedagógico. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Felipe iniciou o atendimento na sala de 
psicopedagogia para ir aproximando o mesmo ao vinculo e aceitação do 
aprender. Felipe se mostrou participativo e motivado, realizou a cantoria 
das musicas e pediu para realizar um jogo, foi um momento novo para 
Felipe, esta mais concentrado e feliz em realizar as atividades. 

16/03/2021 Não ficou no atendimento, pois o irmão estava com febre. 
23/03/2021 

 
Atividade: Pintura da primeira letra do nome 
Objetivos: Estimular o reconhecimento da primeira letra do seu nome 
Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado o atendimento em conjunto 
com o terapeuta musica, com o objetivo de despertar em Felipe o interesse 
pelo aprendizado. Felipe realizou a atividade com motivação, logo em 
seguida sentou e escolheu a musica interagindo com  os terapeutas. 

29/03/2021 Atividade: Pascoa. 
Objetivos: Confeccionar as orelhas e a máscara de coelho. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Felipe a confecção da 
máscara de coelho e da máscara, para incentivar  o reconhecimento da 
páscoa. Felipe realizou a atividade com motivação e interesse logo em 
seguida foi estimulado a cantar música com o mesmo tema ,com o auxilio do 
terapeuta musical. Felipe conseguiu realizar a atividade com aceitação e 
motivação. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Estimular a coordenação motora fina e 
viso  motora, ampliar a atenção sustentada e compartilhada ,Ampliar  e 
estimular a aceitação na parte pedagógica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   
02/03/2021 Atividade: Sacola de férias 

Objetivos: Estimular a atenção compartilhada,ampliando repertorio de fala e 
comunicação. 
Desenvolvimento: No di ade hoje,realizamos a atividade de contação da 
sacola de férias,onde Erik em companhia com os irmãos relembraram 
atraves de fotos e falas o que realizaram nesse periodo. 

09/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Erik a atividade com 
massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 
nome e reconhecimento do corpo. Erik se mostrou motivado e participativo 
realizando a atividade com aceitação. 

16/03/2021 Não ficou no atendimento, pois estava com febre. 

23/03/2021 
 

Atividade: Pintura com tinta e explorando o nome próprio. 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Reconhecimento do nome; 
ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado a atividade de pintura com 
Erik, estimulando sua coordenação motora fina, reconhecimentos do seu 
nome e pintura .Erik, realizou a atividade com motivação e interesse, 
aceitando e explorando o recurso ofertado. 

30/03/2021 Atividade: Páscoa. 
Objetivos: Confeccionar a máscara e orelhas da páscoa. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Erik a confecção da 
máscara e orelhas com o tema da páscoa, estimulando o interesse por o 
tema da páscoa. Erik realizou a atividade com interesse e motivação 
aceitando realizar a proposta com interesse. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 

 
Data   
02/03/2021 Atividade: Construção com o jogo engenheiro 

Objetivos: Estimular a atenção compartilhada; coordenação visuo motora.  
Desenvolvimento: No  dia de hoje, realizamos a atividade de construção, 
utilizando como recurso o jogo engenheiro, Samuel se mostrou atento e 
participativo na realização da atividade,monstando com atenção e 
interagindo com a terapeuta. 

09/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Samuel a atividade com 
massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 
nome e reconhecimento do corpo. Samuel realizou a atividade com 
aceitação e motivação. 

16/03/2021 Não ficou  no atendimento, pois o irmão estava com febre.  

23/03/2021 Atividade: Pintura com Tinta 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Reconhecimento do seu 
nome; ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado com Samuel a atividade de 
pintura  com tinta, com o objetivo de estimular sua coordenação, 
reconhecimento e traçado do nome e ampliar tempo de permanência na 
atividade estimulando sua atenção sustentada, para o inicio da 
alfabetização, Samuel aceitou realizar a atividade, finalizando com 
motivação. 

30/03/2021 Atividade: Páscoa. 
Objetivos: Confeccionar a máscara e orelhas da páscoa. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Samuel a confecção da 
máscara e orelhas com o tema da páscoa, estimulando o interesse por o 
tema da páscoa. Samuel realizou a atividade com interesse e motivação 
aceitando realizar a proposta com interesse. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 

 

 

Data   
02/03/2021 Diogo não compareceu ao atendimento. 

09/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Diogo a atividade com 
massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 
nome e reconhecimento do corpo. Diogo não se prendeu na atividade, logo 
querendo trocar foi ate o armário e pegou os ovos, através desse recurso 
fomos mediando a atividade, utilizando o interesse como recurso na 
atividade. 

16/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Diogo a atividade com 
massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 
nome e reconhecimento do corpo. O mesmo se mostrou motivado e 
participativo realizando a atividade com aceitação. 

23/03/2021 Não  compareceu ao atendimento. 
30/03/2021 Atividade: Páscoa e uso da máscara. 

Objetivos: Confeccionar a máscara e orelhas da páscoa. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Diogo a confecção da 
máscara e orelhas com o tema da páscoa, estimulando o interesse por o 
tema da páscoa. Diogo realizou a atividade com interesse e motivação 
aceitando realizar a proposta com interesse. Durante esse momento também 
foi estimulado o uso adequado da máscara. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

  Usuário: Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 

 

 

Data   
02/03/2021 Atividade: Jogos Engenheiro 

Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Ampliar atenção 
compartilhada e sustentada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, realizamos a atividade com o jogo 
engenheiro, porem Ênio não se prendeu a atividade, buscando outros 
brinquedos porem sem comunicação verbal, apenas apontando com os 
gestos. Ao receber a cesta com os brinquedos onde continha carrinhos e 
animais, o mesmo brincou com funcionalidade, imitando os sons dos 
animais. 

09/03/2021 Ênio não compareceu ao atendimento. 

16/03/2021 Atividade: Pintura com Tinta 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Reconhecimento do seu 
nome; ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado com Enio a atividade de 
pintura  com tinta, com o objetivo de estimular sua coordenação, 
reconhecimento e traçado do nome e ampliar tempo de permanência na 
atividade estimulando sua atenção sustentada, para o inicio da alfabetização, 
Samuel aceitou realizar a atividade, finalizando com motivação. 

30/03/2021 Atividade: Páscoa. 
Objetivos: Confeccionar a máscara e orelhas da páscoa. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  a confecção da máscara 
e orelhas com o tema da páscoa, estimulando o interesse por o tema da 
páscoa. Ênio  realizou a atividade com interesse e motivação aceitando 
realizar a proposta com interesse. 

Objetivo 
Geral 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do seu nome, 
ampliando para  as vogais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 

 
 
 

Data   
02/03/2021 Antônio esta realizando atividade remota em virtude da pandemia. A 

atividade da semana foi atividade: encontre o par .Objetivo: Estimular a 
atenção e memória; desenvolver habilidades de vestuário  Materiais: Pares 
de meias   Modo de fazer:  
Etapa 1: Separe os pares de meia e apresente para a criança.   
Etapa 2: Deixe 1 pé de cada meia aberta em cima de uma 
superfície plana para que a criança possa visualizar.  
Etapa 3: Pegue 1 pé de uma das meias e mostre para a criança, solicitando 
que ela vá até a superfície e busque o par correspondente.  
Etapa 4: Faça isso até a criança associar o 3º par.  
Etapa 5: Peça para a criança escolher 1 par de meias para vestir e dobrar os 
pares de meias que sobraram.  
  

  
  
 

09/03/2021 Antônio esta realizando atividade remota em virtude da pandemia. A 
atividade da semana foi ATIVIDADE: RECONHECIMENTO DE OBJETOS  
Objetivo: Reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a 
função dos mesmos.  
Materiais: Separar objetos usados em seu dia a dia: pente de cabelo, caneta, 
colher, copo plástico... entre outros. Use sua criatividade!  
1 saco/sacola que não seja transparente  
  
Modo de fazer:  
Etapa 1: pegar os objetos escolhidos, ir colocando dentro do saco e pedir 
a criança prestar atenção e ir nomeando os objetos conforme vai colocando 
dentro do saco. (exemplo: olha estou colocando aqui dentro o creme dental, 
peça que ele repita o nome do objeto), faça isso com todos os objetos que 
forem sendo colocados dentro do saco.  
Etapa 2: entregue para a criança o saco contendo os objetos e diga a ele 
que tente descobrir que objeto é apenas tocando/sentindo, sem ver/espiar.  
Etapa 3: conforme a criança for tirando os objetos do saco e ir adivinhando o 
que é, peça que ela diga para que esse objeto é utilizado. Por exemplo: esse 
é o pente, usamos para pentear os cabelos.  
Etapa 4: se a criança não conseguir realizar a atividade sozinha, segure sua 
mão e vá conduzindo, prestando apoio físico e verbal para a execução da 
atividade.  
 

16/03/2021 Antônio esta realizando atividade remota em virtude da pandemia. A 
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atividade da semana foi ATIVIDADE: Tchutchuê   
   
Objetivo: Essa brincadeira estimula a atenção, coordenação motora, a 
agilidade, condicionamento físico, concentração, a expressão corporal e a 
socialização.   

 Materiais:    

Acesse o link da música:  https://youtu.be/ReLZZ4lGEwY  
Modo de fazer:    
 Primeiramente o adulto deverá colocar a música para tocar no tablete ou 
televisão  acessando o link acima, e em seguida  auxiliar a criança a 
reproduz os movimentos ao comando da música. Como por  exemplo ao 
falar polegar pra cima, a criança deverá fazer o gesto solicitado, e assim 
de  uma maneira divertida vamos desenvolvendo  habilidades brincando.  
 

23/03/2021 Antônio esta realizando atividade remota em virtude da pandemia. A 
atividade da semana foi ATIVIDADE: PEGA PALITOS  
Objetivo: Estimular a atenção; desenvolver a coordenação motora fina 
(movimento de pinça). Materiais:  
Palito de dente, de churrasco, de picolé, lápis... o que tiverem em casa.  
1 copo e um objeto, brinquedo para colocar em cima.  

Modo de fazer:  
Etapa 1: Coloque em cima do copo os palitos entrelaçados;  
Etapa 2: Após coloque o brinquedo, objeto em cima dos palitos;  
Etapa 3: A criança terá que tirar um palito de cada vez sem deixar o objeto, 
brinquedo cair.  
 

30/03/2021 Antônio esta realizando atividade remota em virtude da pandemia. A 
atividade da semana foi  

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Estimular a coordenação motora fina e 
viso  motora, ampliar a atenção sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
02/03/2021 Atividade: Brincar com funcionalidade 

Objetivos: Ampliar a funcionalidade na brincadeira; ampliar atenção 
compartilhada. 
Desenvolvimento: No dia hoje Martina chegou ao atendimento bastante 
desorganizado, necessitando auxilio da terapeuta para conseguir se 
organizar, buscou a caixinha musical e os livros, após se acalmar Martina 
conseguiu dar funcionalidade a brincadeira. 

09/03/2021 Atividades: Ampliar tempo de permanência na atividade. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada e compartilhada, Estimular 
reconhecimento das letras que compõem o seu nome. 
Desenvolvimento Martina realizou nesse dia a atividade de reconhecimento 
das letras do alfabeto através das musica do alfabeto, juntamente com esse 
momento organizando Martina em seguir as regras e os combinados do 
atendimento. 

16/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Martina a atividade com 
massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 
nome e reconhecimento do corpo. Martina se mostrou agitada, não 
conseguindo se prender na atividade, levantando por diversas vezes, foi 
necessário realizar combinado com a mesma e também auxilio da terapeuta 
para finalizar o proposto. 

23/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

30/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Estimular a coordenação motora fina e 
viso  motora, ampliar a atenção sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   
02/03/2021 Atividade: Sacola de férias. 

Objetivos: Estimular  a interação com a terapeuta, ampliar atenção 
compartilhada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, Leonardo realizou a contagem da sua 
sacola de férias, onde com auxilio da terapeuta foi lembrando através de foto 
e texto o que fez nesse período. Após finalizar esse momento Leonardo 
brincou com o jogo engenheiro, o qual sentiu dificuldade e quis levantar por 
diversas vezes, querendo o recurso que contia números. 

09/03/2021 O usuário não compareceu ao atendimento. 

16/03/2021 Atividade: Reconhecimento do nome 
Objetivo: 
Desenvolvimento: 

23/03/2021 Atividade: Carimbando as letras do nome 
Objetivo: Estimular o reconhecimento do nome; Ampliar atenção sustentada 
e permanência na atividade; Estimular a coordenação motora fina. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, foi realizado com Leonardo o carimbo das 
letras do seu nome, utilizando como recurso a tinta e os cotonetes. Leonardo 
realizou a atividade com atenção permanecendo na atividade ate finalizar, 
depois de realizado essa atividade Leonardo pediu para brincar com o 
aramado das cores, mantendo a atenção e compartilhando com a terapeuta. 

30/03/2021 Atividade: Páscoa e uso da máscara. 
Objetivos: Confeccionar a máscara e orelhas da páscoa. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Leonardo a confecção da 
máscara e orelhas com o tema da páscoa, estimulando o interesse por o 
tema da páscoa. Leonardo, realizou a atividade com interesse e motivação 
aceitando realizar a proposta com interesse. Durante esse momento também 
foi estimulado o uso adequado da máscara. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Estimular a coordenação motora fina e 
viso  motora, ampliar a atenção sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Lino Junior Franzoi 
Data Nascimento: 28/03/1990 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   
02/03/2021 Lino, não compareceu ao atendimento. 

09/03/2021 Lino, não compareceu ao atendimento. 

16/03/2021 Lino, não compareceu ao atendimento. 

23/03/2021 Atividade: Formando palavras 
Objetivos: Auxiliar no processo de alfabetização; Estimular atenção 
sustentada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Lino realizou a formação de palavras 
simples, Lino conseguiu realizar a atividade entendendo o conceito do que 
foi solicitado. 

30/03/2021 Atividade: Risca as silabas. 
Objetivos: Auxiliar no processo de alfabetização 
Desenvolvimento: No dia de hoje Lino realizou a atividade de identificar as 
silabas das figuras apresentadas, auxiliando o mesmo no processo de 
alfabetização. Lino realizou a proposta com motivação e aceitação. 

Objetivo 
Geral 

Estimular e auxiliar no processo de alfabetização; Estimular a coordenação 
motora fina e viso  motora, ampliar a atenção sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: março/2021 
Profissional: Psicopedagoga – Deise Padoan de Quadros 
 

 
Data   
02/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro 

Objetivos: Estimular a imitação, contato visual, ampliar atenção 
compartilhada e sustentada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje ao chegar na sala de atendimento Eliezer 
quis procurar vários recursos que eram do seu interesse, não querendo 
realizar a proposta para o dia, foi preciso intervenção da terapeuta para que 
ele realizasse o que eu estava solicitando e depois procurasse algo do seu 
interesse. Eliezer reagiu com choros e gritos, mas conseguiu realizar o 
cambiando. 

09/03/2021 Atividade:  Atividade de números e contagem 
Objetivos: Conhecer os numerais e suas quantidades 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado a atividade de reconhecimento 
dos numerais ate 10 associado a suas quantidades, Eliezer se mostrou 
atento e participativo realizando a atividade com motivação, porem na hora 
que foi solicitado para guardar o mesmo reagiu com gritos de não e choro se 
atirando no chão. 

16/03/2021 Eliezer, não compareceu ao atendimento. 

23/03/2021 Eliezer, não compareceu ao atendimento. 

30/03/2021 Esta realizando o primeiro atendimento, com objetivo de estimular o uso 
correto da máscara. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Reconhecimento do principio alfabético; 
Estimular a coordenação motora fina e viso  motora, ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   
02/03/2021 Arthur, não compareceu ao atendimento. 

09/03/2021 Atividade: Brincar com funcionalidade 
Objetivos: Ampliar tempo de permanência na atividade; Estimular contato 
visual; Estimular coordenação motora fina e ampla. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Arthur a atividade de 
brincar com funcionalidade, através do recurso do cesto de brinquedos, 
Arthur brincou com interesse e funcionalidade, compartilhando a brincadeira 
e dando funções os objetos ofertados. 

16/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta; Auxiliar na coordenação 
motora fina e viso motora, ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Arthur a atividade com 

massinha, onde através da brincadeira podemos explorar a escrita do seu 

nome e reconhecimento do corpo. Arthur se mostrou agitado na realização 

da atividade, não conseguindo se prender por muito tempo na atividade. 

Necessitando  auxilio da terapeuta para finalizar o proposto. 

23/03/2021 Atividade:  letras do nome 

Objetivos: reconhecimento das letras do nome 

Desenvolvimento: 

30/03/2021 Esta realizando o primeiro atendimento, com objetivo de estimular o uso 

correto da máscara. 

Objetivo 
Geral 

Reconhecimento do nome próprio; Reconhecimento do principio alfabético; 
Estimular a coordenação motora fina e viso  motora, ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
 
 

Data   
02/03/2021 Efraim não compareceu ao atendimento. 

09/03/2021 Efraim não compareceu ao atendimento. 

16/03/2021 Efraim não compareceu ao atendimento. 

23/03/2021 Efraim não compareceu ao atendimento. 

30/03/2021 Efraim não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 

Usuário: Benjamin Tobias da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês:março /2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/21 Não compareceu ao atendimento. 

11/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Benjamim a atividade 
com  o jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação 
viso motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Benjamim se 
mostrou atento e participativo no atendimento, conseguindo finalizar o 
proposto com motivação e interesse. 

18/03/2021 Atividade: Relação  palavra/imagem e jogo da velha 
Objetivos: Auxiliar no processo de leitura e escrita, estimular a coordenação 
viso  motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Benjamim realizou a atividade com o 
recurso imagem e palavra, se mostrou atento e motivado na realização da 
atividade ,conseguiu realizar a atividade compreendendo a atividade e dando 
resposta aos comandos solicitados. 

25/03/2021 Atividade: jogo dos sete erros 
Objetivos: : Estimular raciocínio logico, ampliar tempo de permanência na 
atividade, estimular a atenção sustentada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Benjamim a atividade 
dos sete erros, Benjamim entendeu a atividade conseguindo realizar com 
independência a atividade 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês:março /2020 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   

04/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro e Uno 
Objetivos: Estimular interação com a terapeuta, ampliar contato visual e 
desenvolver coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizada atividade de atenção, 
concentração utilizando como recurso o jogo engenheiro, Mathias estava 
bastante falante e participativo, aceitou a atividade com motivação e realizou 
com atenção, após finalizar esse momento O mesmo pediu para escolher um 
jogo, escolhendo o jogo uno, brincou com funcionalidade aceitando as regras 
e compreendendo. 

11/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Mathias a atividade com  
o jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação viso 
motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Mathias se mostrou 
atento e participativo no atendimento, conseguindo finalizar o proposto com 
motivação e interesse. 

18/03/2021 Atividade: Relação palavra/imagem 
Objetivos: Auxiliar na compreensão das palavras e aliteração ,ampliar 
atenção sustentada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Mathias realizou a atividade de aliteração, 
reconhecendo  a letra inicial que da imagem associando a palavra .Mathias 
recusou no primeiro momento reagindo com risadas e dizendo que estava 
com sono, foi necessário auxilio da terapeuta para estimular esse momento. 
Apos orientar sobre a  importância de realizar a atividade Mathias conseguiu 
dar resposta ao proposto. 

25/03/2021 Atividade: jogo dos sete erros 
Objetivos: Estimular raciocínio logico, ampliar tempo de permanência na 
atividade, estimular a atenção sustentada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Mathias a atividade do 
jogo dos sete erros, Mathias necessitou de auxilio da terapeuta para 
entender a atividade e também na realização da atividade ,após finalizar a 
atividade foi solicitado para que Mathias colorisse o desenho, Mathias no 
primeiro momento demostrou recusa ,mas depois com auxilio da terapeuta 
conseguiu pintar ainda demostrando muita dificuldade nesse quesito.  

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
lógico 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: David  
Data Nascimento:  
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/2021 Atividade: Brincadeira com interesse 

Objetivos: Estimular a interação com a terapeuta. 
Desenvolvimento: No dia de hoje David iniciou os atendimentos de 
psicopedagogia, conheceu a sala e pediu para brincar com o aramado, 
explorou o objeto com funcionalidade, mas com pouca atenção 
compartilhada, repetia as fala da terapeuta e reconheceu as cores somente 
quando questionado, logo em seguida pediu atraves de gestos para pegar 
outro recurso, mostrou atenção e motivação na realização das atividades 
propostas. 

11/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  David  a atividade com  o 
jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação viso 
motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. David se mostrou atento 
e participativo no atendimento, porem alguns momentos estava disperso 
necessitando o auxilio da profissional para que conseguisse finalizar o 
proposto. 

18/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

25/03/2021 Atividade: Carimbo das letras do nome 
Objetivos: Reconhecimento das letras do nome 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com David a atividade do 
reconhecimento do seu nome utilizando como recurso o cotonete e as tintas, 
David entendeu a atividade e aceitou realizar sem necessitar de auxilio da 
terapeuta, após finalizar essa atividade foi solicitado que o mesmo 
registrasse o seu nome ,David realizou o registro porem ainda não 
reconhece os nomes das letras que compõem o seu nome. 

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

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Matheus Sthumer Amândio 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/2021 Atividade: cesto de brinquedos 

Objetivo: Interação com a terapeuta, estimular a coordenação motora fina e 
viso motora.  
Desenvolvimento: No dia de hoje Matheus explorou o ambiente da sala  
Preferindo brincar com o aramado, brincou com funcionalidade, porem não 
interagiu com a terapeuta nem fez contato visual. 

 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Matheus  a atividade 
com  o jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação 
viso motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Matheus  se mostrou 
atento e participativo no atendimento, conseguindo finalizar o proposto com 
motivação e interesse. 

18/03/2021 Atividade: Coordenação motora fina 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e a atenção sustentada 
Desenvolvimento: No dia de hoje Matheus realizou a atividade do traçado 
das linhas, com o objetivo de estimular a sua coordenação motora fina, 
Matheus se mostrou atento durante toda a atividade conseguindo fazer o 
traçado firme e continuo, após terminar a atividade Matheus escolheu o 
jogo das argolas para brincar e socializar com a terapeuta.  

25/03/2021 Atividade: Carimbo das letras do nome 
Objetivos: Reconhecimento do nome, estimular a atenção sustentada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje Matheus realizou a atividade de 
reconhecimento das letras do nome, utilizando como recurso o carimbo 
com o cotonete e as tintas, Matheus aceitou a atividade realizando com 
motivação e finalizando a atividade proposta com motivação. Apos 
finalizar a atividade foi solicitado que Matheus realizasse o registro do 
nome, Matheus conseguiu realizar sem necessitar de auxilio da terapeuta.  

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   
04/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

 Atividade: Registro de palavras do seu cotidiano 
Objetivos: Estimular a leitura e escrita das palavras 
Desenvolvimento: No dia de hoje Wiliam realizou o registro de palavras que 
continham no seu dia a dia, auxiliando assim seu vocabulário e despertando 
o interesse na realização da atividade. 

18/03/2021 Atividade: Relação imagem e palavra. 
Objetivo: Estimular o reconhecimento da escrita, ampliar atenção 
sustentada e viso motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com William a atividade de 
reconhecimento das palavras associando com a imagem. William se mostrou 
atento e participativo, mas sentiu dificuldade no reconhecimento das 
palavras mais complexas, necessitando auxilio da terapeuta para conseguir 
finalizar a atividade. Apos realizar essa atividade, pediu para desenhar no 
quadro. 

25/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
lógico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro 

Objetivos: Auxiliar no processo de interação com a terapeuta. 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos a atividade com o jogo do 
engenheiro, Pedro mostrou se animado para realizar, porem permaneceu 
pouco tempo na atividade, querendo levantar e buscar outra atividade, 
necessitando a intervenção da terapeuta, após esse momento conseguiu 
retornar atividade, finalizando a atividade proposta. 

11/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Pedro a atividade com  o 
jogo lince, com o objetivo de estimular a sua atenção,  concentração e 
coordenação viso motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Pedro 
se mostrou desatento na realização da atividade ,necessitando auxilio em 
tempo integral da terapeuta para conseguir realizar a atividade. Quando 
precisava descobrir qual a letra que começava a figura, reagia com fugas 
falando outras palavras. 

18/03/2021 Atividade: Relação palavra com a imagem 
Objetivos: Auxiliar no reconhecimento do principio alfabético, ampliar atenção 
sustentada. 
Desenvolvimento: Pedro realizou a atividade de correlacionar a imagem com 
a letra inicial, Pedro sentiu muita dificuldade na realização da atividade, não 
conseguindo se concentrar necessitando de auxilio em tempo integral da 
realização da atividade. 

25/03/2021 Atividade: jogo dos sete erros 
Objetivos: Estimular raciocínio logico; ampliar tempo de permanência na 
atividade; descriminação visual. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Pedro a atividade do 
jogo dos sete erros Pedro necessitou de auxilio da terapeuta para 
conseguir finalizar  a proposta. Apos finalizar a atividade foi solicitado para 
que Pedro pintasse ,no primeiro momento sentiu dificuldade ,mas após 
conseguiu realizar a pintura. 

Objetivo 
Geral 

Principio alfabético; Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a 
coordenação motora fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e 
sustentada e raciocínio logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 

 
 

Data   
04/03/2021 Adriel não compareceu ao atendimento. 

11/03/2021 Adriel, esta realizando atividade em modelo remoto, em virtude da pandemia. 
Atividade da semana. 

18/03/2021 Adriel, esta realizando atividade em modelo remoto, em virtude da pandemia. 
Atividade da semana rimas. 

25/03/2021 Adriel, esta realizando atividade em modelo remoto, em virtude da pandemia. 
Atividade da semana : Jogo dos 7 erros da Páscoa  
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada 
e percepção) e estimular o imaginário da criança. 
Como fazer:   
• Caso tenha impressora você pode imprimir para a criança pintar o 
desenho, se não tiver não há problemas, faça a atividade no celular 
auxiliando a criança. Caso a criança tenha dificuldades em descobrir o 
que há de diferente nas imagens, o adulto poderá dar dicas a ela pontuando 
perto de onde está o erro (Veja bem os olhos do coelhinho, estão iguais nas 
duas imagens?). 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: março/2021 
 Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

11/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Matheus  a atividade 
com  o jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação 
viso motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Matheus  se mostrou 
atento e participativo no atendimento, conseguindo finalizar o proposto com 
motivação e interesse. 

18/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

25/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Antônio Santo Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: março /2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros – Psicopedagoga 
 

 

Data   
04/03/2021 Atividade: Jogo Engenheiro e Uno 

Objetivos: Estimular interação com a terapeuta, ampliar contato visual e 
desenvolver coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizada atividade de atenção, 
concentração utilizando como recurso o jogo engenheiro, Miguel estava 
bastante falante e participativo, aceitou a atividade com motivação e realizou 
com atenção, após finalizar esse momento O mesmo pediu para escolher um 
jogo, escolhendo o jogo uno, brincou com funcionalidade aceitando as regras 
e compreendendo. 

11/03/2021 Não compareceu ao atendimento 

18/03/2021 Atividade: Jogo Lince  
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com  Miguel  a atividade com  
o jogo lince, estimular a sua atenção,  concentração e coordenação viso 
motora, ampliando a habilidade de leitura e escrita. Matheus  se mostrou 
atento e participativo no atendimento, conseguindo finalizar o proposto com 
motivação e interesse. 

25/03/2021 Atividade: Jogo dos sete erros 
Objetivos: Estimular a percepção visual, coordenação viso motora; Atenção e 
concentração. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Miguel realizou a atividade do jogo dos 
sete erros, Miguel demostrou interesse por realizar  atividade e entendeu  a 
funcionalidade da atividade, logo em seguida coloriu o desenho sem 
demostrar maiores dificuldades. 

Objetivo 
Geral 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada e raciocínio 
logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Março /2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 
Data   
05/03/2021 Não compareceu ao atendimento 

12/05/2021 Não compareceu ao atendimento. 

19/03/2021 Atividade:  Primeira letra do nome 
Objetivos: Reconhecimento da primeira letra do nome 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Andriel o reconhecimento 
da primeira letra do seu nome e da grafia do mesmo, utilizando a mesa como 
recurso. Andriel sentiu dificuldade no inicio da atividade, necessitando do 
auxilio da terapeuta para conseguir finalizar a atividade, 

26/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do seu nome, 
ampliando para  as vogais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Março /2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
05/03/2021 Atividade:  Funcionalidade no brincar 

Objetivos: Estimular sua atenção sustentada compartilhada, ampliando 
tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Fernando a atividade de 
encaixe das peças do lego, estimulando Fernando a permanecer na 
atividade, adequando seu comportamento e ampliando atenção e 
concentração. Fernando deu resposta da atividade, mas necessitando de 
auxilio para finalizar em alguns momentos se mostrou bastante agressivo, 
realizando auto e heteroagressão. 

12/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

19/03/2021 
Não compareceu ao atendimento. 

26/03/2021 Esta realizando atividade a distancia em virtude da pandemia. Autonomia, 

independência e percepção. 

 

Objetivo 
Geral 

Ampliar atenção compartilhada; ampliar a imitação e contato visual  Estimualr 
a coordenação motora fina e ampla. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   

05/03/2021 Não houve atendimento. 

12/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

19/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

26/03/2021 Atividade: Sacola de férias e Funcionalidade nos objetos. 
Objetivo: Estimular contato visual, atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Jean realizou a atividade da sacola de 
férias, onde contou com auxilio da terapeuta e mostrou através das fotos o 
que realizou com o pai nesse período. 

Objetivo 
Geral 

Ampliar atenção compartilhada; ampliar a imitação e contato visual; Estimular 
a coordenação motora fina e ampla. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Março 2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
05/03/2021 Atividade: Jogo engenheiro 

Objetivos: Ampliar permanência na atividade ,Estimular a interação entre 
usuário e terapeuta, Estimular a coordenação motora fina e ampla. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Noah a atividade com o 
jogo engenheiro, ampliando o tempo de atenção e permanência na atividade, 
o mesmo se mostrou atento e participativo aceitando a proposta com 
facilidade. 

12/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Ampliar a atenção e 
concentração e estimular.  
Desenvolvimento: Nesse dia foi realizado  com Noah a atividade de 
coordenação motora fina, utilizando a massinha com o recurso terapêutico, 
ampliando tempo de permanência na atividade e estimulando sua 
coordenação. Noah sentiu se motivado e atento na realização da atividade. 

19/03/2021 Atividade: Coordenação motora fina 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, ampliar tempo de 
permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, Noah realizou a atividade de coordenação 
motora fina, onde deveria contornar as linhas do desenho, estimulando a seu 
movimento de pinça e preensão na folha. Noah realizou a atividade com 
motivação e aceitação, entendo o comando e realizando a atividade com 
interesse. 

26/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Geral 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do seu nome, 
ampliando para  as vogais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   
05/03/2021 Não houve atendimento clinico. 

12/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Ampliar a atenção e 
concentração e estimular.  
Desenvolvimento: Nesse dia foi realizado  com Amora a atividade de 
coordenação motora fina, utilizando a massinha com o recurso terapêutico, 
ampliando tempo de permanência na atividade e estimulando sua 
coordenação. Amora sentiu se motivado e atento na realização da atividade. 

19/03/2021 Atividade: Coordenação motora fina 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, ampliar tempo de 
permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, Amora realizou a atividade de 
coordenação motora fina, onde deveria contornar as linhas do desenho, 
estimulando a seu movimento de pinça e preensão na folha. Amora realizou 
a atividade com motivação e aceitação, entendo o comando e realizando a 
atividade com interesse. 

26/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 
Objetivo 
Geral 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do seu nome, 
ampliando para  as vogais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Março/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   

05/03/2021 Atividade: Brincar com funcionalidade e ampliar tempo de permanência na 
atividade. 
Objetivos: Ampliar tempo de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Henrique um cesto com 
diferentes brinquedos, com o objetivo de ampliar tempo de permanência nas 
brincadeiras, promovendo maior tempo de atenção e concentração. Henrique 
estava bastante envolvido nas atividades conseguindo brincar com atenção e 
interagir com a terapeuta. 

12/03/2021 Não compareceu ao atendimento. 

19/03/2021 Atividade:  Primeira letra do nome 
Objetivos: Reconhecimento da primeira letra do nome 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Henrique o 
reconhecimento da primeira letra do seu nome e da grafia do mesmo, 
utilizando a mesa como recurso. Henrique sentiu dificuldade no inicio da 
atividade, necessitando do auxilio da terapeuta para conseguir finalizar a 
atividade. 

26/03/2021 Atividade: Carimbo das letras do nome 
Objetivo: Reconhecimento das letras do nome 
Desenvolvimento: Nesse dia Henrique realizou a atividade de reconhecimento 
das letras que compõem o seu nome, logo em seguida realizou o registro das 
letras. Henrique  sentiu se alegre e motivado na realização da tarefa. 

Objetivo 
Geral 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Ampliar a atenção 
sustentada e compartilhada; Reconhecimento das letras do seu nome, 
ampliando para  as vogais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Abril/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 

 

Data   
05/03/2021 Não houve atendimento clinico em virtude dos profissionais estarem 

recebendo a vacina. 

12/03/2021 Atividade: Funcionalidade aos objetos 
Objetivos: Estimular  a atenção sustentada e compartilhada; ampliar tempo 
de permanência na atividade. 
Desenvolvimento: 

19/03/2021 Atividade: Explorar elementos da natureza 
Objetivos: Estimular coordenação motora ampla e fina, Atenção sustentada 
e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje, realizamos um passeio com Anthony  
onde ele deveria procurar elementos da natureza, como flor, pedra, galho. 
Anthony aceitou a proposta ,realizou a caminhada e conseguiu recolher os 
objetos solicitados, somente com auxilio da terapeuta. Apos chegar na ama 
retornou para a sala e realizou bolinhas de sabão; 

26/03/2021 Atividade: Atividade externa 
Objetivos: Funcionalidade dos objetos para dar funcionalidade ao próximo 
atendimento. 
Desenvolvimento: Anthony realizou nesse dia atividade de procurar pela 
rua imagens, que serão utilizadas no próximo atendimento, com o objetivo 
de estimular e dar funcionalidade ao que vai ser aprendido. 

Objetivo 
Geral 

Ampliar atenção compartilhada; ampliar a imitação e contato visual 
Estimular a coordenação motora fina e ampla; Ampliar o envolvimento do 
usuário durante as terapias. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Abril/2021 
Profissional: Deise Padoan de Quadros - Psicopedagoga 
 

 

Data   

05/03/2021 Não houve atendimento clinico em virtude dos profissionais estarem 

recebendo a vacina. 

12/03/2021 Atividade: Massinha de modelar 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Ampliar a atenção e 
concentração e estimular.  
Desenvolvimento: Nesse dia foi realizado  com Paulo a atividade de 
coordenação motora fina, utilizando a massinha com o recurso terapêutico, 
ampliando tempo de permanência na atividade e estimulando sua 
coordenação Paulo sentiu se motivado e atento na realização da atividade. 

19/03/2021 Atividade: Coordenação motora fina 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, ampliar tempo de 
permanência na atividade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, Paulo realizou a atividade de coordenação 
motora fina, onde deveria contornar as linhas do desenho, estimulando a seu 
movimento de pinça e preensão na folha. Paulo realizou a atividade com 
motivação e aceitação, entendo o comando e realizando a atividade com 
interesse. 

26/03/2021 Atividade: Jogo dos sete erros 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada e compartilhada; ampliar tempo 
de permanência na atividade; estimular raciocínio logico. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Paulo a atividade dos 
sete erros, onde o mesmo deveria observar a imagem e marcar o que estava 
faltando. Paulo realizou com motivação e atenção a atividade proposta. 

Objetivo 
Geral 

  
Leitura, escrita e habilidades matemáticas; estimular a coordenação motora 
fina e viso motora; ampliar atenção compartilhada e sustentada. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Educador Musical Iago Bruno Gonçalves 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 
 

Falta justificada 

 

04/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover estímulos na narrativa e memória por meio da 

realização da sacola de férias 

Descrição: O atendimento se deu na realização da sacola de férias na qual o 

paciente narrou Duas atividades de férias viagens e lugares que visitou falou 

também sobre as atividades enviadas pela ama mostrando alguns materiais 

produzidos em casa. Após isso foi realizada uma exploração do piano. 

08/03 Atendimento presencial:  

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de execução 

rítmica a duas mãos.  

Descrição: A proposta atendimento se deu em uma atividade de prática 

musical utilizando o cajón e a meia lua como instrumento, uma sequência 

rítmica foi realizada para acompanhar a cação “Never let me go" 

11/03 Atendimento presencial:  

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de execução 

rítmica a duas mãos.  

Descrição: A proposta atendimento se deu em dar continuidade a uma 

atividade de prática musical utilizando o cajón e a meia lua como 

instrumento.  

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento presencial:  

Objetivos: Conhecer os valores musicais positivos, afim de desenvolver a 

leitura rítmica.  
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Descrição: O atendimento consistiu na realização de um jogo de dominó 

contendo figuras de escrita musical com valores positivos.  

25/03 Atendimento presencial:  

Objetivos: Conhecer os valores musicais positivos, afim de desenvolver a 

leitura rítmica. 

Descrição: Realizou-se leitura rítmico melódica com o teclado, utilizando a 

canção “Coelhinho da Páscoa”. 

29/03 Atendimento presencial:  

Objetivos: Conhecer os valores musicais positivos, afim de desenvolver a 

leitura rítmica. 

Descrição: Realização de leitura rítmica com Semínima, mínima e semibreve.  

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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Falta 

08/03 Falta 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Falta 

29/03 Falta 

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: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Atendimento presencial em Dupla com a Psicopedagoga da instituição 

Ojetivos: Trabalhar a funcionalidade no manuseio de brinquedos, estimular a 

atenção, imitação e contato ocular e estimular a memória por meio da sacola 

de férias 

Materiais: Sacola de férias e brinquedos (carrinhos e bolas) 

Descrição: O atendimento iniciou realizando-se a sacola de Férias, Thiago 

teve dificuldade em manter a atenção nas folhas e fotos trazidos para 

compartilhar. Após este momento iniciou-se um resgate de brincadeiras que 

eram realizadas no ano anterior. Thiago demonstrou funcionalidade e 

atenção na brincadeira com carrinho, desvirando e empurrando-o, manteve 

um tempo de atenção em torno de 10 minutos. 

08/03 Atendimento presencial em Dupla com a Psicopedagoga da instituição 

Ojetivos: Trabalhar a funcionalidade no manuseio de brinquedos, estimular a 

atenção, imitação e contato ocular 

Materiais: Sacola de férias e brinquedos (carrinhos e bolas) 

Descrição: não atendimento em questão foram utilizados brinquedos na 

mesa fixados com fita Durex a fim de estimular Tiago a resolver problemas, 

havendo necessidade de retirar as fitas para poder manipular os brinquedos. 

Thiago apresentou-se sonolento mas ainda assim conseguiu realizar as 

atividades propostas. 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento presencial em Dupla com a Psicopedagoga da instituição 

Ojetivos: Trabalhar a funcionalidade no manuseio de brinquedos, estimular a 

atenção, imitação e contato ocular, promover também estímulos sonoros 

investigando reflexos 

Materiais: Sacola de férias e brinquedos (carrinhos e bolas) 

Descrição: não atendimento em questão foram utilizados instrumentos 

musicais afim de investigar questões sonoras, promovendo estímulos 

auditivos e realizada uma atividade de pintura.  

29/03 Atendimento presencial em Dupla com a Psicopedagoga da instituição 
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Ojetivos: Trabalhar a temática de páscoa, promovendo estímulos por meio 

de recursos lúdicos e musicais relacionados à época festiva.  

Materiais: Sacola de férias e brinquedos (carrinhos e bolas) 

Descrição: O atendimento se deu em uma atividade temática, de contrução 

de orelhinhas em papel e pintura de uma máscara, além de um momento de 

canções temáticas referentes à pascoa.  

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: Pedro Yohan 
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância. Um modo mais difício se dá em 

jogar três vezes o dado, escrever os números e acertar os instrumentos na 

sequencia obtida. Pedro apresentou muitas dificuldades relacionadas à 

compreensão dos números e na escrita dos mesmos, desmonstrou conhecer 

os números 1, 2 e 4, se adaptando aos demais com dificuldade. 

08/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: nesse atendimento foi realizado uma exploração melódica no 

piano utilizando o dado numérico para a exploração das notas musicais por 

meio dos números, após esse primeiro momento Uma Breve melodia foi 

escrita utilizando também o recurso dos números. Foi realizado também uma 

atividade de prática musical com os cartões. 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Falta 

29/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Restabelecer vínculo e investigar recusa aos números.  

Descrição: Pedro se queixou e apresentou comportamento de recusa 

referente ao ultimo recurso utilizado em terapia, o dado com os números, 

então o atendimento se deu em um momento de canções e recursos lúdicos 

afim de reaproximar o paciente à terapia.  

Objetivo   Em avaliação  
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Terapêutico 

 

 

AMA 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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

01/03 Falta 

08/03 Mantem isolamento 

 Família solicitou desligamento do paciente 

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: David  

Mês: Março /2021  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

 

Data   

01/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Criar vínculo terapêutico, investigar vivências e preferencias 

musicais. Investigar dificuldades e potencialidade a serem trabalhadas em 

terapia. 

Descrição: O atendimento se deu no primeiro contato com o paciente, que se 

mostrou afetivo e sem comportamentos disruptivos. Apresentou ecolalia e 

algumas estereotipias, dificuldades na fala mas ainda assim interagiu e 

compartilhou atenção nas execuções musicais. Cantou e escolheu músicas, 

tocou os tambores com funcionalidade executando um padrão rítmico 

contínuo.  

 

08/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Criar vínculo terapêutico, investigar vivências e preferencias 

musicais. Investigar dificuldades e potencialidade a serem trabalhadas em 

terapia. 

Descrição: atendimento em questão foi dado início uma atividade prática de 

exploração instrumental, iniciando com os cartões das músicas com 

instrumentos percussivos e recursos lúdicos e depois uma exploração 

melódica no teclado aonde foi possível perceber boa atenção compartilhada 

por parte do criança, sendo propostas atividades como improvisar tocando 

apenas as notas pretas com padrões pre estabelecidos (ascendentes, 

descendentes, etc). 

 

15/03 Profissional ausente com atestado médico  

22/03 Falta  

29/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Promover estímulos motores e investigar imitação. 

Descrição: Por meio de recursos lúdicos e instrumentos percussivos, foi 

realizado um momento de prática musical.  

 

Objetivos 
Terapeuticos 

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: Willian Rodrigues Domingues Sanabria  

Mês: Março /2021  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/03 Atendimento presencial  

Objetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância. Um modo mais difício se dá em 

jogar três vezes o dado, escrever os números e acertar os instrumentos na 

sequencia obtida. Wiliam não apresentou dificuldades na realização da 

brincadeira, ao final foi realizada uma exploração de músicas por meio dos 

cartões.  

08/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Descrição: atendimento de um resgate das músicas que eram trabalhadas no 

ano anterior foram utilizados os cartões para escolha das canções e recursos 

lúdicos para interação com o terapeuta William apresentou Bom 

Comportamento. 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Descrição: Foi realizada uma exploração do piano.  

29/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Descrição: Foi realizada uma exploração do piano utilizando os recursos 

numéricos subsidiados nos atendimentos anteriores com os dados. A canção 

“coelhinho da pascoa” foi abordada na proposta temática.  
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Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os aspectos 

matemáticos e de notação musical, trabalhando a cognição e a concentração 

e estimulando aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Falta 

08/03 Mantem isolamento 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Reavaliar a utilização de partituras alternativas.  

Descrição: O atendimento se deu em uma exploração de um recurso que era 

utilizado anteriormente ao isolamento do ano de 2020, as partituras 

alternativas. Joyce demonstrou maior compreensão e maturidade na 

exploração, conseguindo realizar a partitura utilizando recurso numéric 

(escrita melódica por números também localizados nas teclas do teclado). 

Joyce também escreveu alguns números e os exeutou em uma proposta de 

criação musical.  

29/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Explorar e expandir a utilização de partituras alternativas.  

Descrição: Deu-se continuidade à proposta do atendimento anterior.  

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, ressaltando o aspecto temporal das 

sequencias melódicas * Trabalhar a atenção, concentração e memória por 

meio de jogos 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: Arthur Vinicius 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

29/03 Atendimento presencial  

Ojetivos: Reavaliar a utilização de partituras alternativas.  

Descrição: Primeiro contato com o paciente. Arthur chorou para seguir com 

o terapeuta, havendo necessidade de ser acompanhado pelo pai. Nos 

primeiros 5 minutos o pai já pôde se retirar e Arthur conseguiu interagir, 

obtendo atenção compartilhada em brincadeiras com bola e instrumentos 

percussivos, chorou na troca de sala.  

Objetivos 
Terapeuticos 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Adriel 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/03 Falta 

08/03 Atendimento online – Atividades da última semana da Gincana.  

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento online – Memória Sonora  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 
concentração.  

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente faça a identificação 

de um elemento visual com base no som deste elemento. Os sons escolhidos 

para as atividades são de animais. A atividade pode ser conduzida a promover 

estímulos de memória, quando o mediador propõe que a criança memorize 

os áudios apreciados sequencialmente, por exemplo “Já foram três animais, 

qual tocou primeiro?” 

29/03 Atendimento online – Adoletá  

Objetivo – Estimular a percepção rítmica, coordenação motora, 

concentração, atenção compartilhada e criatividade. 

Descrição - O jogo de adoleta consiste em uma série de movimentos 

corporais acompanhados com uma canção cantada pelos 

participantes. A proposta consiste em realizar um resgate dessa 

brincadeira, onde o adulto inicialmente demonstre os movimentos que 

conhece e depois crie novos movimentos junto com a criança, afim de 

aumentar o grau de dificuldade da execução e trabalhar a criatividade 

e o planejamento motor. Abaixo segue a letra da canção 

Objetivos 
Terapeuticos 

Desenvolver a prática em conjunto, , explorando a expandindo as vivências e 

preferências sonoro-musicais e trabalhando a atenção compartilhada, 

concentração, interação e aspectos motores por meio da prática em 

conjunto. Explorar conceitos teórico-práticos por meio de jogos e 

brincadeiras musicais e recursos lúdicos, utilizando instrumentos musicais 

como ferramenta. 
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AMA 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: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Falta 

08/03 Mantem isolamento 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atividade: Vogais com a boca 

Objetivo: Promover estímulos pedagógicos e cognitivos 

Descrição: Compreender o formato da boca na realização das vogais.  

29/03 Atividade: Jogo dos 7 erros da Páscoa  

Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção 

sustentada/compartilhada e percepção) e estimular o imaginário da criança. 

Como fazer:  

 Caso tenha impressora você pode imprimir para a criança pintar o 

desenho, se não tiver não há problemas, faça a atividade no celular 

auxiliando a criança. 

 Permitir que ela identifique os erros comparando a primeira 

imagem com a segunda; (O que está diferente entre uma imagem e 

outra) 

 Caso a criança tenha dificuldades em descobrir o que há de 

diferente nas imagens, o adulto poderá dar dicas a ela pontuando 

perto de onde está o erro (Veja bem os olhos do coelhinho, estão 

iguais nas duas imagens?). 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar o tempo de permanência nas atividades. Desenvolver a prática em 

conjunto, promovendo uma participação ativa nas atividades, explorando a 

expandindo as vivências e preferências sonoro-musicais e trabalhando a 

atenção compartilhada, concentração, interação e aspectos motores por 

meio da prática em conjunto. Explorar conceitos teórico-práticos por meio de 

jogos e brincadeiras musicais e recursos lúdicos, utilizando instrumentos 

musicais como ferramenta.  
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AMA 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: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/03 Atendimento presencial  

Objetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância. Um modo mais difícil se dá em 

jogar três vezes o dado, escrever os números e acertar os instrumentos na 

sequencia obtida. Álvaro apresentou dificuldades em planejar o movimento 

e os realizava com ansiedade, tendo dificuldades em lidar com a frustração 

do erro. Após esse primeiro momento foi realizada uma exploração no 

teclado, onde Álvaro tirou a mão do terapeuta algumas vezes. Durante as 

frustrações ficou irritado e em um dado momento realizou auto agressão 

leve, batendo no próprio rosto.    

08/03 Atendimento presencial  

Objetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: 

Descrição: a proposta do atendimento se deu em utilizar o dado numérico 

para exploração melódica no teclado também utilizando os números para 

escrever a melodia da canção atirei o pau no gato, Álvaro apresentou 

comportamentos indesejados em momentos onde o terapeuta conduzia a 

atividade restringindo a exploração do instrumento  

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Atendimento presencial  

Objetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: 

Descrição: Foi dada continuação à exploração melódica no teclado. 
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29/03 Falta 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/03 Falta 

08/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância. Um modo mais difício se dá em 

jogar três vezes o dado, escrever os números e acertar os instrumentos na 

sequencia obtida. Pedro apresentou muitas dificuldades relacionadas à 

compreensão dos números e na escrita dos mesmos, desmonstrou conhecer 

os números 1, 2 e 4, se adaptando aos demais com dificuldade. 

15/03 Profissional ausente com atestado médico 

22/03 Falta  

29/03 Falta 

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: Fernando Sprote 
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/03 Falta 

09/03 Falta 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento online referente à questões de AVD’s, com objetivo de auxiliar 

no processo de aquisição de autonomia.  

30/03 Atendimento online referente à questões de AVD’s, com objetivo de auxiliar 

no processo de aquisição de autonomia. 

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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

271 / 790



 

 

AMA 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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 Atendimento online realizado em dupla com a Psicopedagoga da instituição. 

Objetivos: Explorar e expandir questões pedagógicas utilizando o interesse 

pela música como ferramenta central.  

Descrição: A proposta de atendimento se deu em resgatar as trocas musicais 

que vinham sendo feitas no ano anterior investigando se haviam ou não 

recusa, a criança inicialmente recusou mas depois aceitou escolher as 

músicas e interagir utilizando instrumentos musicais. 

09/03 Atendimento online realizado em dupla com a Psicopedagoga da instituição. 

Objetivos: Explorar e expandir questões pedagógicas utilizando o interesse 

pela música como ferramenta central.  

Descrição: 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento online realizado em dupla com a Psicopedagoga da instituição. 

Objetivos: Explorar e expandir questões pedagógicas utilizando o interesse 

pela música como ferramenta central. Explorar a manipulação de pincel, tinta 

e canetas.  

Descrição: Realização de pintura da primeira letra do nome e realização de 
canções utilizando instrumentos e recursos lúdicos. Felipe apresentou 
interesse em montar uma casinha com legos, atividade realizada de maneira 
funcional e contextualizada musicalmente com a canção “a casinha” 

30/03 Atendimento online realizado em dupla com a Psicopedagoga da instituição. 

Objetivos: Explorar e expandir questões pedagógicas utilizando o interesse 

pela música como ferramenta central.  

Descrição: Atendimento temático de páscoa, construção da orelhinha de 
coelho com pintura e da máscara de coelho, bem como realização de 
canções temáticas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a interação e a intenção comunicativa por meio de canções. 

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. • Aumentar o engajamento em atividades pedagógico-

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

Relatório Mensal 
Usuário: AMORA VEIT 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/03 Descrição- a proposta do atendimento se deu em utilizar-se dos cartões de 

músicas para promover interação com a criança. Foi utilizado também 

recursos lúdicos em instrumentos musicais, Amora interagiu e manter 

contato ocular.  

09/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Realizar pratica musical obtendo atenção compartilhada, 

interação e imitação motora e verbal. 

Descrição: Realizada prática musical com recursos lúdicos, Amora aceitou 

colocar as aranhas sapateadeiras.  

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Realizar pratica musical obtendo atenção compartilhada, 

interação e imitação motora e verbal. 

Descrição:Foi possível perceber que Amora prefere brincadeira com contato 

físico mais forte e com pressão, bem como ser erguida no ar, houve atenção 

compartilhada e imitação motora, porém nenhumaimitação verbal. 

30/03 Falta 

Objetivo  
Terapêutico 

 Promover estímulos na linguagem por meio de canções, aprimorar a 

motricidade por meio de imitação e manipulação de 

instrumentosmusicais.   
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AMA 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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover interação e atenção compartilhada por meio de prática 

musical. 

Descrição- a propósito atendimento se deu em realizar trocas musicais 

utilizando cartões de músicas e recursos lúdicos para tal. Noah apresentou 

agitação e dificuldade em se manter nas atividades propostas. Apresentou 

muitas estereotipias e ecolalias. 

09/03 Falta 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Explorar o teclado utilizando a escadinha musical, investigando o 

pareamento. 

Descrição- Noah interagiu e explorou o piano, no instrumento foram também 

exploradas canções. 

30/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover interação e atenção compartilhada por meio de prática 

musical. 

Descrição- Atendimento temático da páscoa.  

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva    
Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover interação e atenção compartilhada por meio de jogo 

musical utilizando números 

Descrição- A proposta atendimento se deu em uma brincadeira estruturada 

envolvendo instrumentos musicais e arremesso de bola. Além disso foi 

realizado uma conversa sobre as férias e sobre o planejamento das atividades 

posteriores no atendimento de música onde ficou definido que alguns 

instrumentos serão experimentados com repertório de escolha do paciente 

e do terapeuta uma música está definida e salva para ser explorada no 

teclado 

09/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Estudo melódico 

Descrição- Realizada atividade de leitura melódica utilizando números como 

mapeamento melódico no teclado.  

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial realizado em dupla com Guilherme Bott 

Descrição: Neste atendimento o paciente pôde ter uma discussão a respeito 

da música no cotidiano, foram abordados os temas de filmes e jogos e uma 

pesquisa sobre músicas dos games e filmes que gostam foi proposta para 

realizar em casa.  

30/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de leitura e 

execução de partitura. 

Descrição- Foi realizada leitura e execução melódica da canção temática de 

pascoa “Coelhinho da Páscoa”.  

Objetivo  
Terapêutico 

Abordar as emoções e a música, analisando consonância e 

dissonância e as sensações subjacentes, buscando aprimorar a 

compreensão e segurança emocional. Utilizar uma abordagem teórico-

prática musical, desenvolvendo a leitura e execução de tablatura afim 

de abordar os conceitos de harmonia e melodia no violão, estimulando 
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aspectos cognitivos, motores e foco atencional. Expandir o foco de 

interesse musical, partindo dos interesses apresentados.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

276 / 790



 

 

AMA 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    
Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 A proposta atendimento se deu em uma brincadeira estruturada envolvendo 

instrumentos musicais e arremesso de bola. Além disso foi realizado uma 

conversa sobre as férias e sobre o planejamento das atividades posteriores 

no atendimento de música onde ficou definido que alguns instrumentos 

serão experimentados com repertório de escolha do paciente e do terapeuta 

uma música está definida e salva para ser explorada no teclado 

09/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de leitura e 

execução de partitura alternativa e estudo melódico no teclado. 

Descrição- Foi realizada a exploração melódica de uma música escolhida pelo 

paciente, a canção “Dotta” 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de leitura e 

execução de partitura alternativa e estudo melódico no teclado. 

Descrição- Foi dada continuidade à exploração melódica de uma música 

escolhida pelo paciente, a canção “Dotta” 

30/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover estímulos cognitivos e motores por meio de leitura e 

execução de partitura alternativa e estudo melódico no teclado. 

Descrição- Foi realizada exploração melódica da música “Sweet dreams” 

Objetivo  
Terapêutico 

Expandir os interesses e vivencias musicais. Promover estímulos 

cognitivos e motores por meio de partitura alternativa e estudo 

melódico e estimular a interação e atenção compartilhada por 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/03 Falta 

09/03 Atendimento online de música e artes 

Atividade: Xilofone com Copos e Água 

Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem como 

estimular as habilidades auditivas.  

Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser o 

cabo de uma colher de plástico ou madeira).  

Descrição: Para construir nosso xilofone basta enxer os copos com diferentes 

níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o som. A escalinha 

completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), seguido pelas notas Ré, Mi, 

Fá, Sol, Lá e Si, mas você pode brincar musicalmente com menos copos 

também.  

Para ficar mais divertido, você pode colorir a água com anilina colorida, e 

depois é só pegar suas baquetas e tocar o seu xilofone! 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento online 

Atividade: Descubra que lugar é esse 

Descrição: Contextualizar as sequencias de três palavras, descrindo a qual 

lugar se referem.  

30/03 Atendimento online 

Objetivos – Trabalhar as habilidades auditivas, linguagem, atenção e 

concentração e questões pedagógicas.  

Descrição – Neste primeiro passo vamos fazer um mapeamento da paisagem 

sonora da sua casa em dois momentos diferentes, um momento de grande 

atividade e outro de pouca atividade. Por exemplo: Se ao meio dia há mais 

gente e bastante barulho, este pode ser o momento de muita atividade, e se 

às 22 horas há poucos sons e as pessoas já estão se preparando para dormir, 

este será o momento de pouca atividade. Vinicius deve se concentrar, fechar 

os olhos e ouvir atentamente aos sons, e ao identificar, escrever um a um em 

um papel. Após o registro dos dois momentos, narrar em vídeo os sons que 
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ouviu, descrevendo portanto a paisagem sonora da casa naqueles 

momentos.  

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar e desenvolver a autonomia nas atividades musicais, 

explorando conceitos como escrita e leitura melódica alternativa, bem 

como a improvisação, buscando reduzir a necessidade de comandos 

durante as trocas 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: Lucas Norberto Campos 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 Falta 

09/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Estimular a atenção e interação e promover estímulos cognitivos. 

Descrição: Exploração melódica por meio de números. Lucas apresentou-se 

com pouca atenção, sonolento e com comportamento disruptivo.  

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Estimular a atenção e interação e promover estímulos cognitivos. 

Descrição: Exploração melódica por meio de números.Lucas apresentou-se 

com pouca atenção.  

30/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Estimular a atenção e interação 

Descrição: Realização do jogo “Dominó Musical”.  

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: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 Foi realizada uma conversa sobre as férias e sobre o planejamento das 

atividades posteriores no atendimento de música onde ficou definido que 

alguns instrumentos serão experimentados com repertório de escolha do 

paciente e do terapeuta uma música está definida e salva para ser explorada 

no teclado, partindo do interesse do paciente. 

09/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover um estudo harmônico tonal 

Descrição: Realização da introdução da canção “Butterfly” escolhidapelo 

paciente. 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover um estudo harmônico tonal 

Descrição: Continuação da introdução da canção “Butterfly” escolhidapelo 

paciente. 

30/03 Atendimento presencial 

Objetivos: Promover um estudo harmônico tonal 

Descrição: Continuação da introdução da canção “Butterfly” escolhidapelo 

paciente. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Desenvolver atividades de composição, buscando 

a criação/desenvolvimento de personagens, fazendo uso do universo dos 

games como ponto de partida.  

• Trabalhar as sensações e a música, refletindo a respeito da relação de 

consonância e dissonância e demais sensações adjacentes. 

•  Utilizar uma abordagem teórico-musical, ressaltando aspectos matemáticos 

e de notação.  

 
 

 

 
 

281 / 790



 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Markus Paulo 

Mês: Março /2021  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

23/03 Atendimento presencial 
Objetivos: Criar Vínculo 
Descrição: Neste primeiro contato com o paciente foi possível realizar uma 
investigação a respeito de vivencias e preferencias musicais e realizar uma 
breve exploração do teclado. 

30/03 Atendimento presencial 
Objetivos- Realizar uma experimentação melódica 
Descrição: Foi realizada exploração melódica da música “Sweet Dreams” 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

02/03 Brian apresentou choro e comportamentos disruptivos no início do 

atendimento. Teve dificuldades para se manter nas atividades propostas 

preferindo ficar em uma brincadeira restrita com o avião, andava pela sala 

explorando Mas conseguiu compreender que para poder explorar os 

instrumentos e brinquedos teria de estar sentado. Os comportamentos 

disruptivos voltavam acontecer frequentemente. 

09/03 Falta 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento realizado para o uso da máscara de proteção para o COVID 19 

30/03 Atendimento realizado para o uso da máscara de proteção para o COVID 19 

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: Lino Carlos Franzoi Junior 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/03 Falta 

09/03 Falta 

16/03 Profissional ausente com atestado médico 

23/03 Atendimento presencial 
Objetivos – Promover interação por meio decanções 
Descrição – Realização de canções.  

30/03 Falta 

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: Liv Ágatha 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03 Atendimento presencial 

Objetivos- Promover estímulos na linguagem por meio de canções. 

Descrição – Foram escolhidas canções e executadas com exploração de 

instrumentos musicais, a criança apresentou comportamento disruptivo.  

11/03 Profissional ausente com atestado médico 

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial 

Objetivos – Trabalhar a imitação e motricidade 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em explorar a imitação na 

manipulação dos instrumentos musicais e na realização dos movimentos das 

músicas. 

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/03 Atendimento presencial 

Objetivos- Promover estímulos cognitivos e expandir interesse e vivencias 

musicais.  

Descrição – Realização de brincadeira estruturada com dado e números.  

11/03 Falta 

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

25/03 Falta 

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: Benjamim Tobia da Costa  

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03 Falta  

11/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância 

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, e promover estimulo por 

meio de estudo melódico 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: Realização do estudo melódico da canção “Coelhinho da páscoa” 

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. Aprimorar o foco atencional por meio de exercícios e 

propostas específicas. Explorar o canto e a afinação vocal por meio de 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/03 Falta 

11/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância, porém Lorenzo apresentou 

comportamento disruptivo, não conseguiu se concentrar para realizar a 

proposta.  

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

25/03 Falta  

Objetivo  
Terapêutico 

• Investigar e adequar sensibilidade auditiva *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 alternativa, utilizando jogos e 

brincadeiras musicais e outros recursos lúdicos • 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: Isabelli Pereira Lima 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/03 Falta 

11/03 Profissional ausente com atestado médico 

18/03 Profissional ausente com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial 

Objetivos – Trabalhar a imitação e motricidade 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em explorar a imitação na 

manipulação dos instrumentos musicais e na realização dos movimentos das 

músicas.  

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a atenção plena, concentração e atenção compartilhada por 

meio de jogos, brincadeiras musicais e recursos lúdicos. Estimular a 

motricidade e o planejamento motor mediante a exploração e 

manipulação de instrumentos percussivos e melódicos, promover 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Silva de  Souza 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03 Mantém isolamento – Atendimento online 

11/03 Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021 

Este ano teremos os Jogos Olímpicos sediados em Tóquio, Japão. Pensando 

nisso a proposta desta semana é para que a família se reúna e pesquise sobre 

o evento. 

Agora que vocês já pesquisaram, cada um da família escolherá duas 

modalidades para demonstrar como são realizadas (através de gestos, 

mimicas, como se estivesse realizando o esporte). 

# Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame 

atenção/ que você não conheça. 

# Crie um momento agradável em família para a pesquisa e demonstração 

das modalidades escolhida. 

Objetivos:  

- Proporcionar momentos de interação em família; 

- Facilitar o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 

contextualização de acontecimentos sociais. 

-Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 

oralidade. 

18/03 Profissional afastado com atestado médico 

25/03 Pintando com os pés 

Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e coordenação motora. 

Criar pintura de maneira diferente das usuais. 

Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou similar, 

pote, água. 

Chame toda a família para participar, sentem-se com cuidado, estando 

descalços e realizem suas pinturas. Soltem a imaginação... Após o término 

vocês poderão expor suas obras de arte num varal, ou mural na parede. 
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Obs: Caso não tenham pincel em casa, ou se preferirem, vocês poderão pintar 

com seus próprios pés. 

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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

08/03 Conversa com a família a respeito de manter o isolamento e realizar os 

atendimentos de forma online 

15/03 Realizado atendimento online - Conversamos sobre o período de férias, 

fizemos os combinados referente aos atendimentos online. Orientado sobre 

os próximos atendimentos. Samuel comenta que visitou os amigos na escola 

e se sentiu desconfortável, muito timido, mas ficou feliz por este momento. 

Durante o atendimento online também apresenta bastante timidez com 

dificuldade para olhar a camera. 

22/03 Realizado atendimento presencial - Samuel chegou bastante timido ao 

cumprimentar os demais terapeutas,  porém em atendimento bastante 

comunicativo. Trabalhamos a questão das emoções e a dificuldade com 

frustração e expressividade de sentimentos (raiva). Samuel compreende as 

situações mas demonstra dificuldade de autopercepção e autocontrole. Foi 

orientado refente a situação ocorrida de descontrole emocional e 

agressividade em casa. 

29/03 Realizado atendimento online - Realizada escuta terapeutica. Samuel se 

apresenta mais confortável com bom contato visual, bastante comunicativo. 

Conversamos sobre dificuldades de socialização/interação, comportamentos 

e falas. Trabalhamos a percepção das situações e as habilidades sociais. 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação, propondo uma 

participação com o grupo da oficina para o ano de 2020. Estimular a prática 

vocal, pontuando volume e aspectos da técnica vocal por meio de canções e 

utilizar uma abordagem teórica-musical, ressaltando os aspectos 

matemáticos, literários e artísticos, trabalhando a cognição e a 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Prim 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada, 

coordenação olho mão, dentre outros. 

Materiais: Instrumentos, bolas e números 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

estruturada, iniciando com um dado, e compreensão do número, 

identificação do instrumento contendo aquele número, e acertá-lo com uma 

bolinha afim de produzir um som à distância. Um modo mais difício se dá em 

jogar três vezes o dado, escrever os números e acertar os instrumentos na 

sequencia obtida.  

11/03 Profissional afastado com atestado médico 

18/03 Profissional afastado com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial 

Ojetivos: Estimular a atenção, tempo de espera, atenção compartilhada,  

Materiais: Dominó dos instrumentos 

Descrição: A proposta do atendimento se deu em realizar um jogo de dominó 

com tema musical, Gabriel conseguiu se concentrar e realizar o jogo.  

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: Isabella Couto 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/03 Atendimento presencial  

Objetivo – Trabalhar estímulos na linguagem e motricidade por meio de 

canções e exploração de instrumentos 

Descrição – Canções da roda de música.  

11/03 Profissional afastado com atestado médico 

18/03 Profissional afastado com atestado médico 

25/03 Falta justificada 

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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03 Atendimento realizado para dessensibilizarão do uso da máscara de proteção 

contra o COVID 19 

11/03 Atendimento realizado para dessensibilizarão do uso da máscara de proteção 

contra o COVID 19 

18/03 Atendimento realizado para dessensibilizarão do uso da máscara de proteção 

contra o COVID 19 

25/03 Atendimento realizado para dessensibilizarão do uso da máscara de proteção 

contra o COVID 19 

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: Gabriel Zanchieta Borges  
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03 Atendimento presencial  

Objetivo – Trabalhar estímulos cognitivos e motores por meio de prática 

musical, onde o ponto central se dá na interação e atenção compartilhada. 

Descrição – Exploração prática do teclado e prática musical com 
improvisação.  

11/03 Profissional afastado com atestado médico 

18/03 Profissional afastado com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial  

Objetivo – Trabalhar a interação por meio de atendimento em dupla 

Descrição – Atendimento realizado em dupla com Guilherme Cavalheiro, 
baseado no compartilhamento de vivencias e experiências musicais. Gabriel 
teve dificuldades em compreender a funcionalidade do atendimento e 
voltava a tocar instrumentos e se evadir da conversa. Ao final foi utilizada a 
canção coelhinho da pascoa para realizar leitura de partitura.  

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: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/03  

11/03 Profissional afastado com atestado médico 

18/03 Profissional afastado com atestado médico 

25/03 Atendimento presencial  

Objetivo – Trabalhar a interação por meio de atendimento em dupla 

Descrição – Atendimento realizado em dupla com Gabriel Borges, baseado 

no compartilhamento de vivencias e experiências musicais. Ao final foi 

utilizada a canção coelhinho da pascoa para realizar leitura de partitura, 

Guilherme se sentiu desconfortável por Gabriel apresentar algumas 

habilidades musicais a mais.  

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: ANTONIO DE PAULA 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Atendimento online 

Objetivo – Trabalhar as AVD’s 

Descrição – Atividade relacionada ao desenvolvimento da autonomia, 

programa mensal de atividades afim de desenvolver questões relacionadas 

às atividades diárias.  

12/03 Atendimento online 

Objetivo – Trabalhar as AVD’s 

Descrição – Atividade relacionada ao desenvolvimento da autonomia, 

programa mensal de atividades afim de desenvolver questões relacionadas 

às atividades diárias. 

19/03 Atendimento online 

Objetivo – Trabalhar as AVD’s 

Descrição – Atividade relacionada ao desenvolvimento da autonomia, 

programa mensal de atividades afim de desenvolver questões relacionadas 

às atividades diárias. 

26/03 Atendimento online 

Objetivo – Trabalhar as AVD’s 

Descrição – Atividade relacionada ao desenvolvimento da autonomia, 

programa mensal de atividades afim de desenvolver questões relacionadas 

às atividades diárias. 

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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Falta 

12/03 Profissional ausente com atestado médico 

19/03 Profissional ausente com atestado médico 

26/03 Falta 

Objetivos 
Terapeuticos 

Promover estímulos na linguagem por meio de canções, aprimorar a 

motricidade por meio de imitação e manipulação de instrumentos 

musicais. Estabelecer regras e limites.  
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AMA 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 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Falta 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Atendimento online 

Objetivo – Promover a interação por meio de recursos lúdicos e canções 

Descrição – Atendimento realizado com instrumentos e recursos lúdicos 

cantando as canções. Brayan compreendeu que só poderia explorar os 

objetos de seu interesse se estes fossem compartilhados com o terapeuta.  

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem por meio de canções, aprimorar a 

motricidade por meio de imitação e manipulação de instrumentos 

musicais. Estabelecer regras e limites. 
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AMA 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 Bott 
Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

26/03 Primeiro contato com o paciente 

Objetivos – Criar vínculo, investigar vivencias e preferencias musicais 

Descrição – Guilherme não demonstrou ter muitas vivencias musicais, passou 

maior parte do atendimento narrando algumas estórias fantasiosas. Ao final 

foi realizada exploração melódica no teclado.  

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: Davi Alexandre Almeida 

Mês: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Atendimento onlie – Atividade - Descubra que lugar é esse! 

Objetivo: Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  

Atividade: Por meio de vídeo, Davi deverá identificar qual é o lugar que 

contém esses elementos. A familia poderá auxiliar o Davi, dando dicas, porém 

não dando as respostas. Desta forma estimulará o raciocino, a linguagem oral 

(compreensão), a autonomia do mesmo e categorização.Não é necessário 

escrever as respostas, basta gravar. 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Atendimento online – Atividade – História em quadrinhos.  

Objetivos – Trabalhar música e os sentimentos  

Descrição – A proposta da atividade se dá em criar uma história em 

quadrinhos e escolher uma música que faça ambientação sonora condizendo 

com os sentimentos da história. 1 

Objetivo  
Terapêutico 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

302 / 790



 

 

AMA 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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Falta 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Atendimento presencial 

Descrição – Exploração melódica.  

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: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Falta 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Atendimento presencial realizado em dupla com a fonoaudióloga da 

instituição  

Objetivos – Promover estímulos sensoriais, motores e congnitivos. 

Descrição – Foram utilizados quebra cabeças e outros recursos. Foram 

avaliados o interesse por sons no piano e demais instrumentos.  

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. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

304 / 790



 

 

AMA 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: Março /2021 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

05/03 Falta 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Atendimento presencial realizado em dupla com a psicóloga da instituição 

Objetivos – Explorar a funcionalidade na relação entre encontrar os cartões 

e explorar as canções referentes a eles em atendimento 

Descrição – Anthony havia encontrado os cartões de músicas e instrumentos 

em uma busca pelo instituição, no atendimento de música os cartões foram 

utilizados para dar sentido a esta busca, como um reforço positivo à atividade 

anterior. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação, bem como realizar brincadeiras e 

jogos musicais, utilizando como ferramentas instrumentos musicais e 

recursos lúdicos também com foco na interação e atenção 

compartilhada.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro. • Explorar a consciência vocal 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: Martina Machado Heineberg 
Mês: Março /2021 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

05/03 Atendimento presencial realizado em dupla com a psicóloga da instituição 

Objetivos – Comportamento e funcionalidade na exploração de canções. 

Descrição – O atendimento se deu em uma exploração dos cartões de 

canções focando no comportamento e as consequências de ações em 

atendimento. Martina conseguiu compreender que exploraria as músicas 

escolhendo os cartões e que só poderia ouvir a canção “Ursinho pimpão” em 

aparelho de reprodução de áudio apenas uma vez ao final do atendimento. 

12/03 Profissional afastado com atestado médico 

19/03 Profissional afastado com atestado médico 

26/03 Faltou 

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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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

RELATÓREIO MENSAL – MARÇO/2021 

Educador Físico José Otávio F. Soares 

 

 

AMA 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 – 9 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

01/03 

 

 
Faltou 

 
08/03 

 

 
Faltou 

 
15/03 

 

 
Faltou 

 
22/03 

 

 
Usuário foi desligado  

 
29/03 

 

 
Usuário foi desligado 

Objetivo - 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento: 03/01/2009 – 12 anos 
Mês: Março/2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

01/03 

 

CIRCUITO DE EXERCÍCIOS    
Circuito 1:    

 10 polichinelos + 3 vezes deitado no chão (barriga para baixo) e se 
levanta + 10 segundos de corrida parada + 10 segundos de equilíbrio numa 
perna só (uma vez com cada perna).   

 Descansar em torno de 2 minutos e repetir o circuito 4 vezes.   
 

 
 
 
 
 
 

08/03 
 

CIRCUITO DE EXERCÍCIOS    
Circuito 2:   

 Utilizar dois objetos, para marcar, a uma distância de mais ou menos 
5 metros   

 Após isso, em uma das extremidades, começar a atividade, realizando 
um deslocamento frontal, em direção até a outra extremidade, realizando 
durante 30 segundos.   

 Em uma das extremidades, começar a atividade, realizando um 
deslocamento de costas (pode ser andando), em direção até a outra 
extremidade, realizando durante 30 segundos.   

 Em uma das extremidades, começar a atividade, realizando um 
deslocamento lateral, em direção até a outra extremidade, realizando 
durante 30 segundos.   

Descansar em torno de 2 minutos e repetir o circuito 4 vezes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/03 
 

Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021 
 
Cada um da família escolherá duas modalidades para demonstrar como são 
realizadas (através de gestos, mimicas, como se estivesse realizando o 
esporte). 
Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame atenção/ 
que você não conheça. 
Crie um momento agradável em família para a pesquisa e demonstração das 
modalidades escolhida. 
Objetivos:  
- Proporcionar momentos de interação em família; 
- Facilitar o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 
contextualização de acontecimentos sociais. 
-Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 
oralidade. 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 
 
 

22/03 
 
 

 
Pintando com os pés 
Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e coordenação motora. 
Desenvolvimento: Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou similar, 
pote, água. 
Chame toda a família para participar, sentem-se com cuidado, estando 
descalços e realizem suas pinturas. Soltem a imaginação. Após o término 
vocês poderão expor suas obras de arte num varal, ou mural na parede. 
 

 
 
 
 

29/03 
 

Atividade: Estátua 
Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, equilíbrio e estabilidade; 
                   Desenvolver habilidades de atenção, concentração; 
                   Instigar o interesse pela música e dança. 
Descrição: Esta brincadeira consiste em colocar uma música para tocar (pode 
ser no celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se divirtam 
dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som pausa a 
música. Todos que estiverem dançando devem permanecer como uma 
estátua.  
Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas inusitadas que a 
garotada fizer.  
Num outro momento, pode-se trocar a pessoa que cuida da música para que 
todos possam participar como estátua. 

 

 

Objetivo 

Usuário ainda não iniciou os atendimentos presenciais 
Aumentar o interesse pelos esportes/ atividades físicas de maneira 
ampla 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Luciana Alzaga Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015 – 5 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

01/03 

 
FALTOU 
 

 
 

08/03 
 

Primeiro contato com o usuário. 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar inicio as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
15/03 

 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
 

22/03 
 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola. 
 

 
 

29/03 
 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer e trabalhar as habilidades com bola. Troca de passes de 
futebol e voleibol. 
 

 

 

Objetivo 

Desenvolver a atenção 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio Fonseca 
Soares 

 

Data  

 

 

 

01/03 

 

CIRCUITO DE EXERCÍCIOS    
Circuito 1:    

 10 polichinelos + 3 vezes deitado no chão (barriga para baixo) e se 
levanta + 10 segundos de corrida parada + 10 segundos de equilíbrio numa 
perna só (uma vez com cada perna).   

 Descansar em torno de 2 minutos e repetir o circuito 4 vezes.   
 

 
 
 
 
 

08/03 
 

CIRCUITO DE EXERCÍCIOS    
Circuito 2:   

 Utilizar dois objetos, para marcar, a uma distância de mais ou menos 
5 metros   

 Após isso, em uma das extremidades, começar a atividade, realizando 
um deslocamento frontal, em direção até a outra extremidade, realizando 
durante 30 segundos.   

 Em uma das extremidades, começar a atividade, realizando um 
deslocamento de costas (pode ser andando), em direção até a outra 
extremidade, realizando durante 30 segundos.   

 Em uma das extremidades, começar a atividade, realizando um 
deslocamento lateral, em direção até a outra extremidade, realizando 
durante 30 segundos.   

Descansar em torno de 2 minutos e repetir o circuito 4 vezes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

15/03 
 

Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021 
Cada um da família escolherá duas modalidades para demonstrar como são 
realizadas (através de gestos, mimicas, como se estivesse realizando o 
esporte). 
Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame atenção/ 
que você não conheça. 
Crie um momento agradável em família para a pesquisa e demonstração das 
modalidades escolhida. 
Objetivos:  
- Proporcionar momentos de interação em família; 
- Facilitar o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 
contextualização de acontecimentos sociais. 
-Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 
oralidade. 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 
22/03 

 

Pintando com os pés 
Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e coordenação motora. 
Desenvolvimento: Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou similar, 
pote, água. 
Chame toda a família para participar, sentem-se com cuidado, estando 
descalços e realizem suas pinturas. Soltem a imaginação. Após o término 
vocês poderão expor suas obras de arte num varal, ou mural na parede. 
 

 
 

29/03 
 

Atividade: Estátua 
Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, equilíbrio e estabilidade; 
                   Desenvolver habilidades de atenção, concentração; 
                   Instigar o interesse pela música e dança. 
 
Descrição: Esta brincadeira consiste em colocar uma música para tocar (pode 
ser no celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se divirtam 
dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som pausa a 
música. Todos que estiverem dançando devem permanecer como uma 
estátua.  
Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas inusitadas que a 
garotada fizer.  
Num outro momento, pode-se trocar a pessoa que cuida da música para que 
todos possam participar como estátua. 
 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 – 8 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

02/03 

 

Primeiro contato com o usuário 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
09/03 

 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
16/03 

 

Atividade: Alongamento, Circuito motor e brincadeiras populares 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, lateralidade, atenção 

 
23/03 

 

Atividade: Alongamento, Circuito motor e início dos jogos com bola 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora grossa, trabalhar as habilidades 
com o manejo de bolas (futebol, voleibol) 

 
 

30/03 
 

 
Atividade: Alongamento e brincadeiras populares (pega-pega, esconde-
esconde) 
Objetivos: Criar consciência corporal, dar a introdução a novas atividades. 

 
 

 

Objetivo 

Desenvolver a coordenação motora 
Aprimorar a habilidade nos jogos e brincadeiras 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos  
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

02/03 

 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, salientar a 
importância da consciência corporal no dia-a-dia. 
 

 
09/03 

 

Atividade: Circuito motor e trabalho com bola (futebol) 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, chutar, pegar, ter 
domínio de bola. 
 

 
16/03 

 

Atividade: Circuito motor e trabalho com bola (voleibol) 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, tocar, ter direção 
no passe. 
 

 
23/03 

 

Atividade: Circuito motor e trabalho com bola (tênis) 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, atenção, respiração, pensar em 
alternativas, pegar. 
 

 
30/03 

 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Aprimorar a coordenação motora como um todo, realizando um 
mix de exercícios já trabalhados anteriormente.  

 
 

Objetivo 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Desenvolvimento psicomotor 
Melhorar da relação interpessoal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 30/08/2007 – 13 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/03 Primeiro contato com o usuário. 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
09/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
16/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola. 
 

 
23/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer e trabalhar as habilidades com bola. Troca de passes de 
futebol e voleibol. 
 

 
30/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor, jogo adaptado 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, jogo com 
raquete. 

 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Joyce Manuela Pereira 
Data Nascimento: 23/01/2008 – 13 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

04/02 

 

 
Faltou 

 
 

11/03 
 

Primeiro contato com o usuário. 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
18/03 

 

Atividade: Circuito motor 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
25/03 

 

Atividade: Alongamento, Circuito motor e brincadeiras populares 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, lateralidade, atenção 

 

Objetivo 

Trabalhar atenção 

Melhorar a Coordenação Motora 

Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira  
Data Nascimento: 08/03/2013 – 8 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

04/02 

 

Primeiro contato com o usuário. 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
11/03 

 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
18/03 

 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola. 
 

 
25/03 

 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer e trabalhar as habilidades com bola. Troca de passes de 
futebol e voleibol. 
 

 

Objetivo 

Melhorar a coordenação motora 
Aprimorar as habilidades do manejo de bola 
Desenvolver a atenção 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 – 5 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

04/02 

Primeiro contato com o usuário. 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
11/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal. 
 

 
18/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola. 
 

 
25/03 

Atividade: Alongamento e Circuito motor. 
Objetivos: Conhecer e trabalhar as habilidades com bola. Troca de passes de 
futebol e bola de tenis. 
 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

05/03 

Atividade: Skipping, Corrida buscando cones, agachamento, agachamento 
isométrico, lombar solo. 
Objetivos: Fortalecer a muscular de MMII e Lombar, melhorar a postura nas 
atividades rotineiras. 
 

 
 

12/03 
 

Atividade: Zig Zag entre cones, Condução da bola de futebol, Saltos para 
cabecear, agachamento, agachamento isométrico, lombar solo. 
Objetivos: Fortalecer a muscular de MMII e Lombar, melhorar a postura nas 
atividades rotineiras. 
 

 
 

16/03 

Atividade: Teste de agilidade com cones, Saltos para cabecear, agachamento, 
agachamento isométrico, lombar solo. 
Objetivos: Fortalecer a muscular de MMII e Lombar, melhorar a postura nas 
atividades rotineiras. 
 

 
 

19/03 

Atividade: Circuito motor (exercícios de lateralidade, corrida de explosão, 
saltos), Alongamento 
Objetivos: Fortalecer a muscular de MMII, melhorar a postura na prática do 
futebol. 
 

 
26/03 

 

Atividade: Alongamento, Jogo de vôlei adaptado 
Objetivos: Desenvolver o interesse por novos jogos, melhorar a coordenação 
motora. 
 

 

Objetivo  

Desenvolver o interesse pelos jogos, alem do futebol 
Desenvolver a coordenação motora 
Fortalecimento de MMII, Cadeia Posterior e Lombar 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 – 14 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 
05/03 à 25/03 

 
Família realizou desligamento do usuário 
 

Objetivos   
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

05/03 

 

 
Os funcionários foram liberados para vacinação COVID-19 

 
12/03 

 

Atividade: Alongamento e Circuito motor 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola. 
 

19/03 
 

Falta 

 
26/03 

 

Atividade: Alongamento e início de jogos com bola  
Objetivos: Conhecer e trabalhar as habilidades com bola. Troca de passes de 
futebol e voleibol. 
 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Guilherme Cavalheiro Bott 
Data Nascimento: 16/03/2011 – 10 anos 
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

 

Data  

 

23/03 

 

Primeiro contato com o usuário 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
26/03 

 

Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
30/03 

 

Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal  

Usuário: João Gabriel Ribeiro Ferreira  
Data Nascimento: 05/05/2011 – 9 anos  
Mês: Março /2021 
Profissional de Educação Física José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

05/03 

 
Os funcionários foram liberados para vacinação COVID-19 

 
12/03 

Primeiro contato com o usuário 
Atividade: Conversa, Alongamento e Circuito motor 
Objetivos: Conhecer melhor o usuário e dar início as atividades, para assim 
definir os objetivos a serem trabalhados. 
 

 
19/03 

Atividade: Alongamento e fundamentos do futebol 
Objetivos: Trabalhar as habilidades corporais, correr, saltar, verificar a 
consciência corporal, dar inicio a modalidade de futebol. 
 

 
26/03 

Atividade: Alongamento e Jogo adaptado (voleibol) 
Objetivos: Realizar um trabalho de lateralidade, tempo de reação, introdução 
a jogos com bola (voleibol). 
 

 

Objetivo 

 

 Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Fonoaudióloga Karina de Souza 

 
 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: março  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/03/2021  

11/03/2021 Dittado desenhado, uma ficha com espaço para desenhar a figura 

embaixo da palavra, a pessoa irá falar a palavra, e em vez da criança 

escrever ela irá desenhar a palavra dita. Trabalhar coordenação 

motora fina, atenção compreensão. 

18/03/2021 Vamos Brincar de Rima. 

 

Olá criança e família como vocês estão? Hoje 

encaminhamos mais uma atividade para estar sendo 

realizada em casa. 

Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que 

além de estimular varias habilidades, ainda podemos 

aprender brincando. 

Objetivo: Estimular a atenção e concentração; Ampliar 

tempo de permanência na atividade, estimulando a atenção 

sustentada; auxiliar no processo de alfabetização. 

Modo de fazer: A criança deverá com auxilio do responsável, 

recortar as figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida 

coloca-las na mesa viradas  para cima ou para 

baixo(dependendo o nível de dificuldade),após  dará  inicio 

ao jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma 
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carta com a imagem e faz a associação com a outra carta 

que rima,por exemplo: ”JANELA COM PANELA”. 

 

25/03/2021 Vogais com as boquinhas 

 

Olá criança e família como vocês estão? Hoje 

encaminhamos mais uma atividade para estar sendo 

realizada em casa. 

Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; Ampliar 

tempo de permanência na atividade, estimular atenção 

sustentada; auxiliar no processo de alfabetização. 

Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde 

estão faltando às letras, com as vogais correspondentes aos 

sons. Por exemplo na palavra BOLA, as letras a serem 

preenchidas são as vogais “O e A”.O adulto que esta junto 

com a criança deverá estimular a criança a fazer formato da 

boca, que sai o som. Por exemplo                    

Aguardamos o retorno através de fotos. Um grande abraço 

repleto de carinho Equipe AMA. 

 

 
 

 

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar os desvios fonológicos e fonéticos, aprimoramento da 
linguagem oral com maior coerência e coesão, aprendizagem,  
atenção, concentração e habilidades cognitivas. Pendente. 
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AMA LITORAL SC 

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

  

  

 

 

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

 
 

Data   

04/03/2021 Retorno aos atendimentos, não compareceu. 

11/03/2021 Primeiro atendimento de retorno, quebra cabeças progressivo, estava 
agitado e desorganizado, fazendo barulhos com a boca a maior parte 
do tempo, precisando ser pontuado várias vezes durante o 
atendimento. Foi participativo, porém com pouca concentração. 

18/03/2021 Não compareceu. 

25/03/2021 Não compareceu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar a linguagem oral, respiração nasal, motricidade oral, contato 
visual, diálogo, interação, e comunicação através da fala. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

04/03/2021 Não queria entrar na sala, estava pedindo pelo pai, terapeuta explicou 
que teria o último atendimento e iria embora, mesmo um pouco 
contrariado entrou e realizou as atividades, livros de encaixe 
trabalhado a linguagem oral, interação e atenção compartilhada. 

11/03/2021 Areia mágica, brincadeiras do faz de conta ele apresenta pouca 
criatividade e atenção compartilhada. 

18/03/2021 Carimbos com objetos, terapeuta esclareceu como deveria ser feito e 
deu para ele fazer, ele se irrita em alguns momentos por não 
conseguir fazer o que gostaria, acaba jogando as coisas no chão e 
amassando. Pontuado para tentar realizar, ou pedir ajuda. 

25/03/2021 Casinha com as partes da casa, durante a brincadeira ele troca em 
vários momentos do que era fazendo tendo dificuldades em terminar 
ou executar Trabalhado atenção e tempo de permanência na mesma 
atividade. 

  
Objetivos 
específicos  

Linguagem oral, desvio fonológicos, atenção compartilhada, contato 
visual 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

Data  

02/03/2021 Retorno aos atendimentos, atendimento em dupla com a fisioterapia, 
trouxe a sacola de férias, a mãe mandou uma cartinha e enquanto a 
terapeuta lia, eram tirados os utensílios da sacola, deu risadas w pegou 
na mão a embalagem da batata frita e do lanche, apoa falarem todoa 
os objetos ajudou a guardar na sacola novamente. 

02/03/2021 Segundo atendimento com a terapeuta ocupacional, livro dos animais 
e havia espaços com.a textura se cada Pelo de cada animal, com auxílio 
folheou o.livfo e passou a mão sobre as texturas, quando.passaso pelo 
gato a terapeuta imitou e ele imitou também. Segunda atividade 
montar o jacaré c9m.as peças de sobrepor, ele apenas quer colocar 
sem compreender como realizar. Necessitou de auxílio direto. 
Permaneceu a maior parte do tempo sentado e participando. 

09/03/2021 Primeiro atendimento com fisioterapeuta, na sala da fisioterapia, 
utilização d e objetos de montar e derrubar, ele não tem muita 
8ntencao de montar os objetos, mas compreendeu a parte de jogar 
os objetos e desmontar. Pegou a caixa de peças de lego e espalhou 
no chao, mas fica apenas manipulando, trabalhado a funcionalidade 
das peças. 

09/03/2021 Segundo atendimento sala da fonoaudiologia com terapeuta 
ocupacional, areia mágica com forminhas, as terapeuta e fizeram 
bolos e flores com as forminhas, a princípio ele queria desmanchar, 
depois pego lá animais onde elas brincaram que um estava de 
aniversário, cantaram parabéns deram bolo e suco aos animais, ele 
falou au au fez o barulho com o se o cachorro estivesse comendo 
imitando a terapeuta, em alguns momentos deu risadas.auxiliou 
guardar os objetos permaneceu sentado o tempo todo. 

16/03/2021 Primeiro atendimento com fisioterapeuta, estava tranquilo, relógio 
de montar e eva do trem e do cachorro, participou, necessita de 
auxílio em alguns momentos mas não falou. 

16/09/2021 Segundo atendimento com terapeuta ocupacional, massinhas de 
modelar com formas, brincar de faz de contas, de comidinhas, da 
alimentar o bebê. 
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23/03/2021 Primeiro atendimento com fisioterapeuta derrubar objetos, bambole, 
pulos pula, trabalhado coordenação e atividade compartilhada. 

23/03/2021 Segunda atividade com TO, carimbos, passar na tinta e carimbar a 
folha e ver qual desenha saia, mesmo vendo o que teria que fazer, 
terapeuta realizando de forma direta com ele, ele queria colocar a 
mão na tinta, e não se interessou em realizar ou ver que o netos 
formada. Segunda atividade pareamento de figuras de brinquedos, 
com auxílio realiza. 

30/03/2021 Primeiro atendimento brincando com as cores E livros da galinha 
pintadinha, como o fisioterapeuta não participou no início ele ficou 
um pouco agitado, mas depois compreendeu e se organizou. 

30/03/2021 Segundo atendimento com a TO confecção das orelhas do Coelho 
queria bater com o giz de cera na mesa mas depois de pontuado 
algumas vezes tentou pintar, deixou colocar as orelhas para ele se 
olhar no espelho, mas depois quis tirar e só colocou novamente 
quando saiu da sala. 

Objetivos 
terapêuticos   

Trabalhar o contato visual, aprimoramento da linguagem oral, diálogo, 
interação, aprendizagem, maior permanência na realização de 
atividades, maior funcionalidade dos objetos, brincar. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Arthur José Carvalho Bertollo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: março  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/03/2021 Retorno aos atendimentos, não compareceu. 

08/03/2021 Primeiro atendimento animais com fazenda, eatava bem.participativo, 
utilizando mais palavras, pediu para fazer xixi, fez sozinho. Trabalhado 
interação. 

16/03/2021 Brinquedos e casinha, trabalhado palavras simples, e atenção 
compartilhada. 

23/03/2021 Estava sem uso de medicação, um pouco mais agitado, gritando e 
jogando coisas no chao em alguma vezes, mas brincou c9m os animais, 
aceitou a interferência da terapeuta, guardou os objetos no final do 
atendimento. 

30/03/2021 Treino do uso de máscara, ele faz a retirada quando eata irritado e joga 
no chão confecção casa orelhas se pascoa e procura pelo ovo. 

  

Objetivos 
específicos  

Utilização da fala como meio de comunicação , linguagem oral, 
desenvolvimento, brincar. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Cassiane Saula 
Data Nascimento:  
Mês: março  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

01/03/2021 Retorno aos atendimentos, jogo cara a cara, disse que nunca havia 
jogado, terapeuta explicou as regras ela compreendeu, conseguiu 
entender e realizar, porém na hora de falar o nome das figuras, não 
soube referenciar bem a letra do seu nome falou /ba/ para /c/. 

08/03/2021 Abç animado identificar as letras e colocar em suas respectivas 
cartelas. Não sabe todas as letras do alfabeto.nao consegue assimilar 
pelo som  começou a bocejar e fica dispersa. 

15/03/2021 Não compareceu. 

22/03/2021 Não compareceu. 

29/03/2021 Não compareceu. 

Objetivos 
específicos  

Adequar entonação vocal, linguagem oral , atenção compartilhada, 
linguagem escrita, contato visual. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

01/03/2021 Retorno aos atendimentos.ao entrar aentou-se na mesa, mas ao 
começar o jogo dos animais ficou irritado disse que não queria mais , 
chorou e queria a mãe, explicado que ela só retornaria depois doa 
atendimentos, ficou bastante frustrado, não queria brincar c a 
terapeuta falou várias vezes que queria brincar sozinho, quando eatava 
na hora de trocar de até aumento parou de chorar, disse que queria 
brincar e ficar na sala. Explicado que da próxima vê ele ocupe o tempo 
realizando as atividades, pois quando for a hora de sair não dar a tempo 
para brincar. 

  

  

  

  

Objetivos 
específicos  

Linguagem oral com coerencia, melhorar a narrativa, contato visual, 
atenção compartilhada 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data  

02/03/2021 Retorno aos atendimentos , não compareceu. 

09/03/2021 Não compareceu  

16/03/2021 Não compareceu. 

23/03/2021 Não compareceu. 

30/03/2021 Não compareceu  

  

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Aprimoramento da linguagem oral, desvio fonológicos, compreensão 
e interpretação, autonomia na realização das atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333 / 790



 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

01/03/2021 Retorno aos atendimentos não compareceu. 

08/03/2021 Dittado desenhado, uma ficha com espaço para desenhar a figura 
embaixo da palavra, a pessoa irá falar a palavra, e em vez da criança 
escrever ela irá desenhar a palavra dita. Trabalhar coordenação 
motora fina, atenção compreensão. 

15/03/2021  

22/03/2021 Olá criança e família como vocês estão? Hoje encaminhamos mais 
uma atividade para estar sendo realizada em casa. 
Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que além de 
estimular varias habilidades, ainda podemos aprender brincando. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; Ampliar tempo de 
permanência na atividade, estimulando a atenção sustentada; 
auxiliar no processo de alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá com auxilio do responsável, recortar 
as figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa 
viradas  para cima ou para baixo(dependendo o nível de 
dificuldade),após  dará  inicio ao jogo que será da seguinte maneira, a 
criança pega uma carta com a imagem e faz a associação com a outra 
carta que rima,por exemplo: ”JANELA COM PANELA”. 

29/03/2021  
Atividade: Jogo dos 7 erros da Páscoa  
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção 
sustentada/compartilhada e percepção) e estimular o 
imaginário da criança. 
Como fazer:   
• Caso tenha impressora você pode imprimir para a 
criança pintar o desenho, se não tiver não há problemas, faça 
a atividade no celular auxiliando a criança 
 • Caso a criança tenha dificuldades em descobrir o que há 
de diferente nas imagens, o adulto poderá dar dicas a ela 

334 / 790



 

pontuando perto de onde está o erro (Veja bem os olhos do 
coelhinho, estão iguais nas duas imagens?). 

Objetivos 
terapeuticos:  

Trabalhar o foco de atenção, interação e atenção compartilhada. 
Ampliar o foco de interesse, diminuição das estereotipias vocais, 
utilização da linguagem oral mais aprimorada, diálogo, entonação 
vocal adequada, aprendizagem e narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

01/03/2021 Retorno aos atendimentos, livro encaixe famílias e animais família, 
conversado sobre as atividades e sobre assuntos que não estavam 
acontecendo como o que almoçou, o que trouxe de lanche, se havia 
ido na escola. Trabalhado interação, linguagem oral, atenção 
compartilhada  

08/03/2021 Jogo Abc animado as cartas foram divididas entre ela e a terapeuta e 
do conforme as letras eram viradas quem tivesse a cartela colocaria. 
Necessita de auxílio para ter atenção e conseguir participar. 

15/03/2021 Jogo bingo alimentos, escolheu a cartela, precisa do intermédio 
c9nstante mas não por não saber fazer, e sim porque perde o foco . 
Callado o nome dos alimentos, o que havia comido hj e o que havia 
trazido de lanche. Não inicia diálogos há não ser que queira pedir algo. 

22/03/2021 Jogo soletrando montando os animais falando onde moravam e do que 
se alimentavam. Ela falou algumas vezes em ir na casa do vovô, 
terapeuta pontuou que não era o momento é que naquele instante ela 
eatava na ama. 

29/03/2021 Não compareceu. 

  

  

Objetivos 
terapêuticos   

Interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa nas 
atividades, linguagem oral aprimorada com a utilização de frases, 
desvios fonológicos, adequação do timbre vocal, melhora da 
articulação, aprendizagem, jogos simbólicos, imitação. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data  

05/03/2021 Não compareceu. 

12/03/2021 Confirme combinado não trouxe a sacola de férias nem realizou as 
atividades, combinado que os atendimentos voltaram após trazer a 
sacola de férias. 

19/03/2021 Não compareceu. 

26/03/2021 Primeiro atendimento com psicopedagoga, trouxe a sacola de férias e 
fotos enviadas para o celular, fazendo ele.pegar seus objetos e 
relacionando com as fotos, quis explorar a sala e manipulou alguns o 
netos de encaixe e montar, precisou de estímulos diretos, mas 
conseguiu ficar sentado à maior parte do tempo. 

26/03/2021 Segundo atendimento com educador musical, estava mais agitado 
ficando em menos tempo sentado oferecido estímulos de montar e 
instrumentos musicais com estímulos vibratório. Ele manipulou  piano 
elétrico, demonstrou atencao ao som quw elw prosuziu e tentou 
manipular. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Atenção, concentração, contato visual e sua manutenção, 
funcionalidade de objetos e brinquedos, realizar as atividades a mesa 
e sentado, comunicação e interação por qualquer dos meios . 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data    

04/03/2021 Retorno aos atendimentos, sacola de férias, foi retirando os itens da 
sacola, e c auxílio foi explicando o que havia feito, fez vários 
desenhos separados do seu jogo favorito e montou na mesa, falou 
sobre algumas atividades que os profissionais da ama mandaram, 
relatou que não saiu de casa e que o pai eatava no médico e p ir isso 
não havia ido na casa dos pais. Também relatou que voltaria para a 
escola. João tem bastante dificuldades de se colocar e relatar 
situações, mas com esforço e auxílio conseguiu, 
reforçado.poaitivamebbtw. 

 

11/03/2021 Quebra cabeça 30 peças dos vingadores, ele tem dificuldades em 
iniciar e se organizar, mas só auxiliando verbalmente ele montou, 
conversado sobre os personagens, se ele já havia assistido, os que 
não sabiam o nome procurado na internet. Trabalhado diálogo e 
interação  

 

18/03/2021 Não compareceu ao primeiro atendimento.  

25/03/2021 Compareceu, conversa com a psicóloga d a mãe a respeito do 
falecimento do pai. 

 

   

   

   

   

Objetivos 
terapêuticos  

Atenção compartilhada, brincar, interação, retirada de maus 
hábitos, manutenção do contato visual, narrativa, diálogo, 
respiração nasal. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data  

04/03/2021  

11/03/2021 Dittado desenhado, uma ficha com espaço para desenhar a figura 
embaixo da palavra, a pessoa irá falar a palavra, e em vez da criança 
escrever ela irá desenhar a palavra dita. Trabalhar coordenação 
motora fina, atenção compreensão. 

18/03/2021 Vamos Brincar de Rima. 

 

Olá criança e família como vocês estão? Hoje encaminhamos mais uma 

atividade para estar sendo realizada em casa. 

Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que além de 

estimular varias habilidades, ainda podemos aprender brincando. 

Objetivo: Estimular a atenção e concentração; Ampliar tempo de 

permanência na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar 

no processo de alfabetização. 

Modo de fazer: A criança deverá com auxilio do responsável, recortar 

as figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa 

viradas  para cima ou para baixo(dependendo o nível de 

dificuldade),após  dará  inicio ao jogo que será da seguinte maneira, a 

criança pega uma carta com a imagem e faz a associação com a outra 

carta que rima,por exemplo: ”JANELA COM PANELA”. 

 

25/03/2021 Vogais com as boquinhas 
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Olá criança e família como vocês estão? Hoje encaminhamos mais uma 

atividade para estar sendo realizada em casa. 

Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; Ampliar tempo de 

permanência na atividade, estimular atenção sustentada; auxiliar no 

processo de alfabetização. 

Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde estão 

faltando às letras, com as vogais correspondentes aos sons. Por 

exemplo na palavra BOLA, as letras a serem preenchidas são as vogais 

“O e A”.O adulto que esta junto com a criança deverá estimular a 

criança a fazer formato da boca, que sai o som. Por exemplo                   

 

Aguardamos o retorno através de fotos. Um grande abraço repleto de 

carinho Equipe AMA. 

 

 

 

 

  

Objetivos 
terapêuticos  

Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva, interação e 
atenção compartilhada, timbre vocal adequado, linguagem com maior 
coerência e coesão, diminuição de palavras no diminutivo e uso 
insistente de determinadas narrativas, aprendizagem. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  leonardo Teilor Cardoso Martins  
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: março  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/03/2021 Atendimento de retorno, jogo.mamawa e filhotes de encaixar, muitas 
dificuldades em brincadeiras compartilhadas,  ele chora e se irrita, levantou 
várias vezes para se olhar no espelho com fala a repetidas se canal de 
YouTube. Segunda atividade colocar as peças dos animais, ele se distrai não 
consegue terminar. Trabalhado atenção compartilhada, linguagem oral e 
diminuição das estereotipias vocais  

09/03/2021 Não compareceu. 

16/03/2021 Evas de montar co dorme iam.montando a terapeuta ia participando tanto 
na montagem quanto na interação. 

23/03/2021 Atividade memória brinquedos, mesmo com tentativas de interação e 
jogar simultaneamente ele acaba se isolando com frases desconexas de 
ecolalias. Não aceita a interferência do outro precisando ser pontuado 
em várias ocasiões. 

30/03/2021 Treino do uso de máscara sendo que quando fica irritado ou contrariado 
tira e a joga no chão. 

  

  

Objetivos 
específicos  

Utilização da primeira pessoa na narrativa, brincar, atenção compartilhada 
maior coerência em linguagem oral, ampliação de focos de interesse, desvio 
fonológicos, contato visual. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

05/03/2021 Não compareceu  

12/03/2021 Primeiro atendimento presencial, entrou chorando e irritada falando 
que a ama estava fechada e falando do mercado necessitou de auxílio 
direto para entrar, lavar as mãos, montar o quadro de rotinas, os 
primeiros minutos só falava em ir embora e não se interessou por 
nenhuma atividade. Quando a terapeuta pegou o massageador se 
aproximou, quis experimentar, colocou a mascara, falou algumas 
vezes se depois iria embora, a terapeuta explicou e compreendeu. 
Brincou c9m as bolinhas sonoras de rolar no chao entre ela e 
terapeuta. Trabalhado atenção compartilhada e atenção. 

19/03/2021 Não compareceu. 

26/03/2021 Chegou choranso muito com dificukdades em entrar na sala ainda não 
aganizzou em enttat na metase da tarde falando em alguna momentos 
que a ama eata fechada e mamae vem buscar. Utilizado os carimbos 
e jogo mamães e filhotes, aos poucos parou de chorar, colocou a 
mascara e participou, auxiliou a guardar os materiais. 

  

  

Objetivos 
específicos  

Intenção comunicativa, linguagem oral, interação social, modulação  
vocal, atenção compartilhada, contato visual,  brincar. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

01/02/2021 Retorno aos atendimentos, jogo cara a cara, explicado a forma se jogar, 
apresentou um pouco de dificuldades em.nomear características 
diferentes principalmente quando restavam duas ou três cartas. 
Trabalhado atenção compartilhada e contato visual. 

08/03/2021 Não compareceu. 

15/03/2021 Jogo do bingo primeiro jogo a terapeuta falou as figuras e na segunda 
rodada ele faloutrabakhado organização de narrativa. 

22/03/2021 Jogo soletrando animais, conforme morávamos íamos falando sobre 
onde morava o que comia, animais de sitio e de floresta. Trabalhado 
linguagem oral. 

29/03/2021 Jogo pizza, ele já está conseguindo ler, trabalhado as regras, atenção 
compartilhada, ele tem dificuldades em iniciar diálogo, ou realizar uma 
atividade em conjunto. 

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos   

Interação social, Linguagem oral,contato visual, ampliar foco de 
interesse 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data  

02/03/2021 Livro encaixe parte do rosto dos ano sua, enquanto montavam 
conversaram sobre sua casa, sobre o uso do óculos de grau, que ele 
não traz para os atendimentos, explicou que não conseguia usar com a 
máscara. Mostrou a sua sacola de férias e relatou os objetos que 
estavam dentro. 

09/03/2021 Jogo cara a cara entendeu as regras, teve um pouco de dificuldades 
em se colocar, em falar as características, mas com auxílio realizou, 
manteve a atenção, realizou a atenção compartilhada. 

16/03/2021 Jogo do lince, depois separou as figuras com alimentos e falamos 
sobre os alimentos que gostava e os que não gostava.  

23/03/2021 Carimbos e figuras, enqua tô fazíamos a atividade trabalhado as 
dificuldades de fala que ele apresenta. 

30/03/2021 Confecção das orelhas de coelho e procura pelo ninho. Foi bem 
participativo, interagindo bastante. 

  

Objetivos 
específicos  

Maior coerência em linguagem oral, desvio fonológicos, entonação 
vocal, interação social. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

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

 
 

Data   

01/03/2021 Retorno aos atendimentos, cara somente os.primeiros atendimentos 
para tentativas de utilizar a máscara. Trouxe a sacola de férias, entrou 
acompanhada da mãe. Estava utilizando a fala de modo mais funcional. 

08/03/2021 Não compareceu  

15/03/2021 Caminhada na quadra com o uso da máscara, de maia dadas com a 
terapeuta e com a mãe fez o cam8nho i reiro de máscara, reforçado 
positivamente. Quando estávamos quase chegando que ela quis tirar a 
mascara. 

22/03/2021 Caminhada até o shopping, está conseguindo permanecer com a 
mascara durante os passeios pedindo para retirar apenas no final. 

29/03/2021 Atividade para o uso da máscara na sala sem a presença da mãe. 
Máscara feita de coelho, não quis provar nem se olhar, feita as orelhas 
se coelho ajudou a pintar um pouco retirou a mascara mas na hora de 
ir embora terapeuta falou que só sairia de máscara, deixou colocar e 
pontuada foi até a saída se máscara. 

Objetivos 
específicos  

Interação social, contato visual, linguagem oral, fala, atenção 
compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 

Fonoaudióloga Lara Karina Soares 

Paciente: Eduardo Henrique Comin  

Data Nascimento: 20/04/2021 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

26/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico.  
Materiais/Recursos: Atividade “Puxa Conversa”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Puxa 
Conversa”, apresentou respostas adequadas (de acordo com as 
perguntas). Se encontrava sonolento.    

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico;  

 Avaliar questões fonológicas.   

  
 

 

 

 

 

 

 

346 / 790



  

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 04/03/2021  Paciente está em isolamento.  

Foi enviado atividade para casa: Atividade “A minha comida 

favorita é...” 

Objetivos Terapêuticos: Estimular percepção, Trabalhar 

memória de longo prazo, narrativa oral, leitura e escrita, 

atenção/concentração e Aumentar vocabulário.  

Proposta da Atividade: Descreva qual é a sua comida 

preferida, características (doce/salgado) e quais são os 

ingredientes que precisa para preparar este alimento. Em 

seguida, pesquise na internet o valor de cada ingrediente, 

preparo e quanto saí o prato favorito! 

11/03/2021 Paciente está em isolamento 

Foi enviado atividade para casa: Atividade Arrume as malas 

vamos viajar! 

Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, imaginação, 

criatividade, narrativa oral, memória de curto prazo.  

Proposta da Atividade: Realizem uma roda de conversa, onde o 

adulto cita o primeiro item que irá levar na mala, na sequencia cada 

participante terá que repetir o item citado e acrescentar mais um. Por 

exemplo: “Eu vou levar na mala uma camiseta”, o próximo deverá 

dizer: “Eu vou levar na mala uma camiseta e uma calça” e assim 

seguir ate que um dos participantes esqueça a sequencia.  

Obs: Relatar por escrito até quantos itens conseguiram           
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adicionar na mala. 

 

18/03/2021 Paciente está em isolamento.  
Foi enviado atividade para casa: Atividade “Pizzaria de 
Palavras” 
Objetivos Terapêuticos: Trabalhar atenção/concentração, 
aumento de vocabulário, Estimular memória de longo prazo e 
linguagem escrita.  
Proposta da Atividade: Nessa atividade deverá recortar as 
peças da pizza e colocar dentro do círculo. Uma pessoa escolhe 
uma palavra e a outra tem que adivinhar, cada vez que errar saí 
um pedaço da pizza (como no Jogo da Força) 

25/03/2021 Paciente está em isolamento. Foi enviado atividade para casa: 

Atividade “Causa e Efeito” 

Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, 

linguagem oral (compreensão), leitura e Trabalhar situações 

adversas que podem ocorrer no dia a dia. 

Proposta da Atividade: Recortem as frases abaixo e como se 

fosse um “sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. 

Se você não souber poderá passar a vez para o próximo 

jogador. Se divirtam!! 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos); 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 
mastigação.  
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Bernardo Rey Portnei 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 02/03/2021   Houve evolução significativa do caso, sendo assim, o paciente 

receberá alta de Fonoaudiologia!   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Brayan Henrique dos Santos  

Data Nascimento: 03/02/2017 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

16/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento. 
Materiais/Recursos: Brinquedos de encaixar, bolha de sabão e 
música.  
Descrição do Atendimento: Bryan não interagiu com a 
terapeuta e não apresentou interesse nos recursos terapêuticos 
que foram lhe apresentados (se interessou um pouco pela 
bolinha de sabão, mas por pouco tempo). Não apresentou 
desconforto pela música, não teve intenção comunicativa, 
apenas chorava.  

23/03/2021  Não houve atendimento, pois a terapeuta precisou se ausentar 
por motivos de consulta médica.   

30/03/2021 Paciente compareceu apenas no 1º atendimento (Psicologia) 
para uso da máscara.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

  Avaliar questões fonológicas.   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: D’ Alessandro Dias Minuto  
Data Nascimento: 06/07/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 05/03/2021   Paciente não compareceu ao atendimento.  

12/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico e 
Avaliar questões fonológicas  
Materiais/Recursos: Quebra Cabeça Progressivo 
Descrição do Atendimento: D. montou o quebra-cabeça com 
ajuda. Apresenta contato visual, em alguns momentos realizou 
balbucio.  

19/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico e 
Avaliar questões fonológicas  
Materiais/Recursos: Massinha de areia, bolinha de sabão e 
animais de encaixar.  
Descrição do Atendimento: D. se encontrava agitado, 
realizando estereotipias e no final do atendimento quis guardar 
tudo.  

26/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Avaliar questões fonológicas.   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Daniel Victor Pires Pereira  

Data Nascimento: 29/08/2007 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

 05/03/2021   Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Apresentação Sacola de Férias 
Materiais/Recursos: Sacola de Férias 
Descrição do Atendimento: Daniel comentou como foram as 
suas férias. Apresentou narrativa oral coerente. Em seguida, 
terapeuta pediu para o mesmo escolher um jogo (jogaram 
Dominó). Apresentou boa atenção/concentração.  

12/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral 
(compreensão) 
Materiais/Recursos: Atividade “Era uma vez – Desenho de 
Histórias...”.  
Descrição do Atendimento: Nesta atividade, o Daniel 
juntamente com a terapeuta criaram uma história através de 
desenhos que “sortearam” em uma cartela. Inicialmente D. foi 
bem participativo, porém, apresentou dificuldades na narrativa 
oral.  

19/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral 
(compreensão), Categorização, Aumento de vocabulário, 
memória de longo prazo,.  
Materiais/Recursos: Atividade “Jogo do Stop”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo do Stop” 
Daniel apresentou dificuldades para entender como funcionava 
o jogo e na categoria “nome de pessoa”, quis colocar nome de 
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personagens de jogos e/ou desenhos.  Não lembrou o nome de 
animal com a letra R. Precisou de auxilio em alguns momentos 
do jogo.  

26/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral 
(compreensão), Categorização, Aumento de vocabulário, 
memória de longo prazo,.  
Materiais/Recursos: Atividade “Puxa Conversa”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Puxa 
Conversa”, apresentou respostas confusas.   

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/03/2021   Paciente está em isolamento. Foi enviado atividade para casa: 

Atividade “A minha comida favorita é...” 

Objetivos Terapêuticos: Estimular percepção, Trabalhar 

memória de longo prazo, narrativa oral, leitura e escrita, 

atenção/concentração e Aumentar vocabulário.  

Proposta da Atividade: Descreva qual é a sua comida 
preferida, características (doce/salgado) e quais são os 
ingredientes que precisa para preparar este alimento. Em 
seguida, pesquise na internet o valor de cada ingrediente, 
preparo e quanto saí o prato favorito! 

08/03/2021 Paciente está em isolamento. Foi enviado atividade para casa: 

Atividade Arrume as malas vamos viajar! 

Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, imaginação, 

criatividade, narrativa oral, memória de curto prazo.  

Proposta da Atividade: Realizem uma roda de conversa, onde o 

adulto cita o primeiro item que irá levar na mala, na sequencia cada 

participante terá que repetir o item citado e acrescentar mais um. Por 

exemplo: “Eu vou levar na mala uma camiseta”, o próximo deverá 

dizer: “Eu vou levar na mala uma camiseta e uma calça” e assim 

seguir ate que um dos participantes esqueça a sequencia.  

Obs: Relatar por escrito até quantos itens conseguiram           

adicionar na mala. 
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15/03/2021 Paciente está em isolamento.  

Foi enviado atividade para casa: Atividade “Pizzaria de 

Palavras” 

Objetivos Terapêuticos: Trabalhar atenção/concentração, 

aumento de vocabulário, Estimular memória de longo prazo e 

linguagem escrita.  

Proposta da Atividade: Nessa atividade deverá recortar as 

peças da pizza e colocar dentro do círculo. Uma pessoa escolhe 

uma palavra e a outra tem que adivinhar, cada vez que errar saí 

um pedaço da pizza (como no Jogo da Força) 

22/03/2021 Paciente está em isolamento. Foi enviado atividade para casa: 

Atividade “Causa e Efeito” 

Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, 

linguagem oral (compreensão), leitura e Trabalhar situações 

adversas que podem ocorrer no dia a dia. 

Proposta da Atividade: Recortem as frases abaixo e como se 

fosse um “sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. 

Se você não souber poderá passar a vez para o próximo 

jogador. Se divirtam!! 

29/03/2021 Paciente está em isolamento. Foi enviado atividade para casa: 

Atividade “Descubra que lugar é esse” 

Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, 

linguagem oral (compreensão e conceitos), leitura e narrativa 

oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  

Proposta da Atividade: Identificar qual é o lugar que contém 

esses elementos.  

1- Balança- Escorregador- Gangorra 

2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 

3- Palhaço- Tenda- Magico 

      (Dentre outros...) 

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar 
mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção 
e  mastigação; 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aprimorar a narrativa oral.  
 

 

 

355 / 790



  

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Costa 

Data Nascimento:  26/03/2015 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

 

Data  

08/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico e 

realizar avaliação fonoaudiológica.  

Materiais/Recursos: Desenhos 

Descrição do Atendimento: Davi Costa trouxe um desenho 

que fez em casa (símbolo do Instagram), disse que era o 

“globo” e estava muito apegado ao desenho. Realizamos um 

desenho juntos, ele escreveu o seu nome, fez cópia de escrita.  

15/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico e 

realizar avaliação fonoaudiológica.  

Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo O que vai junto?” 

Descrição do Atendimento: Davi Costa foi bem participativo, 

reconheceu e nomeou as figuras do jogo. Apresentou boa 

compreensão, troca de turnos adequada.  

22/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Trabalhar linguagem oral 

(compreensão e conceitos), percepção visual e memória de 

longo prazo.  

Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Onde vivem os 

animais?”  
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Descrição do Atendimento: Davi Costa foi bem participativo, 

reconheceu e nomeou as figuras do jogo. Apresentou boa 

compreensão, troca de turnos adequada, as vezes fala na 3ª 

pessoa do singular  “O Davi achou...”, “O Davi sabe...”.  

 

29/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Estimular atenção, percepção visual, 

esquema corporal, reconhecimento e nomeação das partes do 

corpo.  

Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Monte o seu Coelho”  

Descrição do Atendimento: Davi Costa foi bem participativo, 

reconheceu e nomeou as partes do corpo, ao pintar apresentou  

motricidade fina adequada para a sua idade. Em alguns 

momentos, falou na 3ª pessoa do singular.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases; 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos);  
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 04/03/2021   Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral; 
Aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Cara a Cara 
Descrição do Atendimento: Edie foi bem participativo 

11/03/2021 Paciente não compareceu ao atendimento. 

18/03/2021 Paciente não compareceu ao atendimento.  

25/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral; 
Aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Puxa Conversa  
Descrição do Atendimento: Edie se encontrava sonolento.  

   

  

  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Estimular intenção comunicativa oral e permanência 

de contato ocular; 

 Aprimorar a narrativa oral; 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 02/03/2021   Paciente não compareceu ao atendimento.  

09/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, troca de 
turnos, desenvolver a linguagem oral (compreensão), ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Lince”.  
Descrição do Atendimento: Emanuel se encontrava muito 
sonolento e disperso.  

16/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

23/03/2021  Não houve atendimento, pois a terapeuta precisou se ausentar 
por motivos de consulta médica.   

30/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, troca de 
turnos, desenvolver a linguagem oral (compreensão), ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Quem Sou?”.  
Descrição do Atendimento: Emanuel se encontrava muito 
sonolento e disperso. Conseguiu dar características das figuras.  
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Reavaliação fonológica  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Tapa Certo”.  
Descrição do Atendimento: Felipe se encontrava muito 
sonolento, apresentando dificuldades para se concentrar nas 
atividades propostas. Não trouxe a sacola de férias.  

08/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, troca de 
turnos, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Lince”.  
Descrição do Atendimento: Felipe se encontrava muito 
sonolento, porém, foi bem participativo. Nomeou as figuras e 
deu características destas.  

15/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, troca de 
turnos, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Pizzaria Maluca”.  
Descrição do Atendimento: Felipe foi bem participativo, troca 
de turnos adequada (respondeu e realizou perguntas).  
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22/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, troca de 
turnos, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Quem Sou?” e 
Quebra-cabeça.  
Descrição do Atendimento: Felipe foi bem participativo, 
linguagem oral (compreensão) e boa narrativa. Realizou o 
lanche com o paciente Davi Costa, interagiu pouco com o 
colega.  

29/03/2021 Paciente não compareceu ao atendimento.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 
 Data Nascimento: 8/03/2013 
 Mês: Março/2021 
 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
 

 

 

Data  

01/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Reavaliação fonológica  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica Jogo Tapa Certo.  
Descrição do Atendimento: Gabriel A. se encontrava muito 
agitado e disperso, apresentando dificuldades para se 
concentrar nas atividades propostas.  

08/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aprimorar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos), Trabalhar 
troca de turnos, atenção/concentração. 
Materiais/Recursos: Atividade “Era uma vez – Desenho de 
Histórias...”.  
Descrição do Atendimento: Nesta atividade, o Gabriel 
juntamente com a terapeuta criaram uma história através de 
desenhos que “sortearam” em uma cartela. Inicialmente G. foi 
bem participativo, porém, apresenta dificuldades para criar uma 
história (apenas nomeia as figuras). Ao final do atendimento, 
apresentou comportamento agitado e recusa para ir embora 
para casa.  

15/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário; Desenvolver 
a linguagem oral e Aprimorar a narrativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Quem Sou?”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Quem 
Sou?”, Gabriel foi participativo, porém, apresentou em alguns 
momentos dificuldades para descrever as figuras (dar pistas), 
como por exemplo: figura de um policial (é uma profissão, cuida 
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da cidade, prende ladroes...), precisando ser auxiliado.  

22/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, desenvolver 
a linguagem oral, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Quem Sou?”   
Descrição do Atendimento: Gabriel A. foi bem participativo, 
linguagem oral (compreensão) adequada, porém, apresentou 
dificuldades para falar características das figuras escolhidas.  

29/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Estimular atenção, percepção visual, 

esquema corporal, linguagem oral (compreensão e conceitos).  

Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Monte o seu Coelho”  

Descrição do Atendimento: Gabriel A. foi bem participativo, 

reconheceu e nomeou as partes do corpo, ao pintar apresentou  

pouca destreza de motricidade fina esperada para a sua idade. 

Boa compreensão, porém, dificuldade de associação. 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Guilherme Bott  
 Data Nascimento: 16/03/2011 
 Mês: Março/2021 
 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
 

 

 

Data  

23/03/2021  Não houve atendimento, pois a terapeuta precisou se ausentar 
por motivos de consulta médica.   

30/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vinculo terapêutico e 
avaliar questões fonológicas.  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Tapa Certo”  
Descrição do Atendimento: Foi utilizado o jogo Tapa Certo 
(escolha do paciente), o mesmo reconheceu e nomeou todos os 
animais, interagiu com a terapeuta, boa percepção visual e 
atenção compartilhada.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Avaliar questões fonológicas.   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Gustavo Antonio de Souza Manske  

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/03/2021   Paciente não compareceu ao atendimento.  

08/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

15/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

22/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

29/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos).      
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

 02/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Apresentação Sacola de Férias  
Materiais/Recursos: Sacola de Férias  
Descrição do Atendimento: Hector mostrou e comentou o que 
fez durante as férias.  

09/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Quebra Cabeça”  
Descrição do Atendimento: Hector foi bem participativo, 
realizou o jogo sozinho. Durante os atendimentos, sempre relata 
sobre o seu cotidiano e sobre algo que esteja lhe incomodando.  

16/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Cara a Cara”  
Descrição do Atendimento: Hector foi bem participativo, boa 
compreensão. Durante o atendimento, percebeu-se que o 
mesmo não sabe os dias da semana.  

23/03/2021  Não houve atendimento, pois a terapeuta precisou se ausentar 
por motivos de consulta médica.   

30/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos).  
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Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Dominó”  
Descrição do Atendimento: Hector foi bem participativo, boa 
compreensão, interagiu com a terapeuta e relatou algumas 
coisas do seu cotidiano.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Isabelli Pereira Lima  

Data Nascimento: 04/01/2013 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

 04/03/2021   Paciente não compareceu ao atendimento.  

11/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral funcional, 
aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: O que vai junto?  
Descrição do Atendimento: Isabelli foi participativa, nomeou e 
falou a função de alguns objetos espontaneamente.  

18/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral funcional, 
aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo Quebra-cabeça 
progressivo” 
Descrição do Atendimento: Isabelli foi participativa, nomeou e 
falou a função de alguns objetos espontaneamente.  

25/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral funcional, 
aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Casinha 
Descrição do Atendimento: Isabelli demonstra interesse nos 
brinquedos, interage com a terapeuta, porém, tem 
comportamento agitado. Pouco contato visual.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 
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 Aumentar o vocabulário; 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 
respiração.     
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

 

 

Data  

 05/03/2021   Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Apresentação Sacola de Férias 
Materiais/Recursos: Sacola de Férias e Jogo Pizza Maluca  
Descrição do Atendimento: João Gabriel trouxe a sacola de 
férias e explicou sobre o seu desenho. Foi realizado o Jogo Da 
Pizza Maluca, foi bem participativo.  

12/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos) 
Materiais/Recursos: Quem Sou Eu?  
Descrição do Atendimento: João Gabriel foi bem participativo, 
houve troca de turnos, compreendeu as dicas/características 
dos objetos e também deu dicas e falou as características.  

19/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos) 
Materiais/Recursos: Foi realizado Jogo do Stop.  
Descrição do Atendimento: João Gabriel foi bem participativo, 
está mais animado que agora está alfabetizado. 

26/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos) 
Materiais/Recursos: Foi realizado Jogo Quebra-cabeça.  

Paciente: João Gabriel Ribeiro 
Data Nascimento: 5/05/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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Descrição do Atendimento: João Gabriel foi bem participativo, 
está mais animado que agora está alfabetizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

 15/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

25/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal e Aumentar o vocabulário. 
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo da Memória 
Sensorial”  
Descrição do Atendimento: Joyce nomeou os animais, 
realizou estereotipias vocais “não”.  

29/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal e Aumentar o vocabulário. 
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Desenho do Coelho”  
Descrição do Atendimento: Joyce se encontrava agitada, 
estereotipias vocais, nomeou algumas partes do corpo do 
coelho.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 

 Minimizar a estereotipia vocal e a fala 

idiossincrática (falar repetitivas e fora do contexto); 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 

respiração; 

 Desenvolver habilidades auditivas; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 6/06/2010 
Mês: Março/2021 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

 02/03/2021   Houve evolução significativa do caso, sendo assim, o paciente 

receberá alta de Fonoaudiologia!   
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 4/05/2005 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

 05/03/2021   Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Apresentação Sacola de Férias 
Materiais/Recursos: Sacola de Férias e Jogo Dominó 
Descrição do Atendimento: Lucas E. se encontrava sonolento, 
só respondia o necessário. Ao final jogamos o jogo do Dominó.  

12/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento.  

19/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Trabalhar atenção, memória de longo 
prazo e trocas de turno comunicativa.   
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo do Stop”. 
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo do Stop”, L. 
foi participativo, interagindo com a terapeuta sobre as suas 
respostas e as dela. Não apresentou dificuldades de 
categorização.  

26/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Trabalhar atenção, memória de longo 
prazo e trocas de turno comunicativa.   
Materiais/Recursos: Foi realizado Quebra-cabeça. 
Descrição do Atendimento: Foi realizado o jogo Quebra-
cabeça, L. foi participativo, interagindo com a terapeuta.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular trocas de turno comunicativa (interação 

social); 
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 Trabalhar a ampliação da linguagem oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); 

 Estimular iniciativa nas interações sociais; 

 Adequar entonação vocal. 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 

e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 

língua); 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

 

 

Data  

 04/03/2021   Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Apresentação Sacola de Férias 
Materiais/Recursos: Sacola de Férias 
Descrição do Atendimento: Luciana trouxe a sacola de férias. 
Nomeou os objetos com auxilio. Se encontrava um pouco 
dispersa mas depois se concentrou nas atividades.  

11/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal e Aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Foi utilizado Massinha de Areia.  
Descrição do Atendimento: Luciana foi bem participativa, 
interagiu com a terapeuta, reconheceu e nomeou os objetos. 
Pouco tempo de permanência de contato ocular  e apresentou 
dificuldades para responder e relatar algo.  

18/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal e Aumentar o vocabulário.  
Materiais/Recursos: Foi utilizado brincadeira de cozinha.  
Descrição do Atendimento: Luciana foi bem participativa, 
interagiu com a terapeuta, reconheceu e nomeou os objetos. 
Pouco tempo de permanência de contato ocular  e apresentou 
dificuldades para responder e relatar algo.  
 
 

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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25/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal e Aumentar o vocabulário. 
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo da Memória 
Sensorial”  
Descrição do Atendimento: Luciana foi bem participativa, 
interagiu com a terapeuta, reconheceu e nomeou os animais. 
Troca de turno adequada “minha vez, tua vez”. Em seguida, foi 
utilizado casinha de boneca (escolha da paciente). Apresentou 
dificuldades para reconhecer cômodos da casa e responder 
perguntas (realiza estereotipia imediata).  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral (compreensão); 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Desenvolver a interação social 

 Aumentar o vocabulário; 

 Minimizar a estereotipia vocal; 

 Desenvolver a narrativa oral;  

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377 / 790



  

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Paciente: Pedro Yohan  

Data Nascimento: 08/07/2020 

Mês: Março/2021 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/03/2021  Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Reavaliação fonológica  
Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Jogo o que vai junto?”.  
Descrição do Atendimento: Pedro foi participativo e interagiu 
com a terapeuta, reconheceu as figuras do jogo e nomeou elas. 
Apresenta Desvio Fonológico com Alteração Fonêmica              
(trocas na fala) e Fonética (ceceio anterior).  

08/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral 
(compreensão)                                                                                                                            
Materiais/Recursos: Desenho criativo.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado um “sorteio” com 
figuras e a figura retirada, cada um deveria realizar um 
desenho. Por exemplo: figura de uma casa (paciente e 
terapeuta deveriam desenhar uma). Pedro foi bem participativo, 
porém, observa que a estrutura do desenho está empobredida.  

15/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aprimorar tonicidade e mobilidade de 
lábios e de língua (Trabalhar Motricidade Orofacial).                                                                                                                       
Materiais/Recursos: Exercícios de Motricidade Orofacial  
Descrição do Atendimento: Neste atendimento foi realizado 
exercícios de motricidade orofacial (mobilidade e tonicidade de 
lábios e de língua). Inicialmente Pedro foi participativo, 
realizando os exercícios, porém, depois apresentou recusa 
alegando estar “muito cansado”. Foi realizado os exercícios de 
frente ao espelho, terapeuta realizou junto com o paciente. 
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Pedro apresenta dificuldades em realiza-los.  

22/03/2021  Paciente não compareceu ao atendimento!  

29/03/2021 Paciente compareceu ao atendimento 

Objetivos Terapêuticos: Estimular atenção, percepção visual, 

esquema corporal, reconhecimento e nomeação das partes do 

corpo.  

Materiais/Recursos: Atividade lúdica “Monte o seu Coelho”  

Descrição do Atendimento: Pedro foi bem participativo, 

porém, apresentou dificuldades para reconhecer algumas partes 

do corpo, ao pintar apresentou pouca destreza de motricidade 

fina esperada para a sua idade. 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral (compreensão); 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a narrativa oral;  

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

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

 

 

RRELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 

Psicóloga Mariana F. Faturi 

 

Usuário: Bernardo Rey Portinoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

05/03/21 O usuário não compareceu 

12/03/21 O usuário não compareceu 

19/03/21 O usuário ganhou alta da terapia de psicologia e irá participar dos 
grupos. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento: 20/04/2010 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/03/21 O usuário não compareceu 

09/03/21 O usuário não compareceu 

16/03/21 O usuário não compareceu 

23/03/21 O usuário não compareceu 
 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada; 

 Criar habilidades sociais básicas de interação 

 Desenvolver noções do ambiente 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 

Data Nascimento: 19/03/2008 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/03/21 Objetivo: contextualizar o retorno do usuário e o período em que 
ficou em casa. Correlacionar suas vivências em casa e o retorno 
às aulas, bem como o retorno à AMA; dialogar e proporcionar 
interação. 
 
Material: Jogo “lince” para que o atendimento fique mais 
interativo. 
 
Resultados: usuário dialogou de forma clara, embora com 
dispersões de conteúdo em alguns momentos. Tendo dificuldade 
para compreender todas as perguntas. 

09/03/21 Objetivo: trabalhar diálogo interpessoal e reconhecimento de 
pensamentos e emoções. 
 
Material: jogo UNO para deixar a relação mais leve e facilitar o 
diálogo; baralho de perguntas. 
 
Resultados: Daniel está mais comunicativo e o jogo UNO trouxe 
mais espontaneidade para a conversa, permitindo que o mesmo 
falasse mais de si e percebesse suas emoções. 

16/03/21 Objetivo: trabalhar diálogo interpessoal e reconhecimento de 
pensamentos e emoções. 
 
Material: jogo de tabuleiro “descolados” – o jogo envolve cartas 
com perguntas referentes a habilidades sociais 
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Resultados: Daniel interagiu muito bem, compreendeu todas as 
perguntas e apresentou habilidade em responde-las, embora em 
algumas questões precisou de auxílio para aprimorar. 

23/03/21 Objetivo: trabalhar diálogo interpessoal e reconhecimento de 
pensamentos e emoções. 
 
Material: baralho de emoções 
 
Resultados: Daniel reconheceu todas as emoções e conseguiu 
associa-las a situações e eventos. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 03/01/2009 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

04/03/21 O usuário não compareceu 

11/03/21 Paciente está em isolamento. 
atividade para casa: “A minha comida favorita é...” 
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular percepção, trabalhar memória 
de longo prazo, narrativa oral, leitura e escrita, 
atenção/concentração e aumentar vocabulário.  
 
Proposta da Atividade: Descreva qual é a sua comida preferida, 
características (doce/salgado) e quais são os ingredientes que 
precisa para preparar este alimento. Em seguida, pesquise na 
internet o valor de cada ingrediente, preparo e quanto saí o prato 
favorito! 

18/03/21 Atividade: Jogo Causa e Efeito  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, linguagem 
oral (compreensão), leitura e trabalhar situações adversas que 
podem ocorrer no dia a dia.  
 
Proposta da Atividade: Recortem as frases abaixo e como se 
fosse um “sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. 
Se você não souber poderá passar a vez para o próximo jogador. 
Se divirtam!!  
 
1. Fui mal na prova, e por isso...  
2. Não fiz o almoço, e por isso...  
3. As roupas não secaram, e por isso...  
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4. Estou com febre, e por isso..  
5. O tempo está nublado, e por isso...  
6. Estou sem voz, e por isso...  
7. O vídeo game estragou, e por isso...  
8. As plantas não foram regadas, e por isso...  
9. O carro está muito rápido, e por isso...  
10. Ontem comi uma pizza, e por isso...  
11. Acordei tarde, e por isso...  
12. Ele se atrasou para o trabalho, e por isso...  
13. Acabou a tinta branca, e por isso... 

25/03/21 Atividade: Descubra que lugar é esse! 
 
Objetivo: 
• Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  
 
• Por meio de vídeo, Davi deverá identificar qual é o lugar que 
contém esses elementos. 
• A familia poderá auxiliar o Davi, dando dicas, porém não dando 
as respostas. Desta forma estimulará o raciocino, a linguagem 
oral (compreensão), a autonomia do mesmo e categorização. 
• Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  
 
Perguntas 
 
1- Balança- Escorregador- Gangorra 
2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 
3- Palhaço- Tenda- Magico 
4- Zebra- Macaco- Girafa 
5- Filme- Pipoca- Familia 
6- Cama- Armário- Brinquedos 
7- Quarto- Banheiro- Sala 
8- Caderno- Tarefa- Professora 
9- Areia- Ondas- Água salgada 
10- Loja- Praça de alimentação- Estacionamento 
11-  Pão- Leite- Biscoito 
12- Garçom- Refeição- Cardápio 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar sua atenção compartilhada, regras e limites e habilidades sociais 

(como se portar nos ambientes, comunicar-se com as pessoas, compartilhar 

brincadeiras, ser educado, saber cumprimentar e ouvir, etc). 
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AMA 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: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

04/03/21 O usuário não compareceu 

11/03/21 A partir dessa data a família realizou desligamento da instituição 
por motivo de mudança de cidade. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Resistência à frustração 

 Regras e limites 

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

  Usuário: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

01/03/21 O usuário não compareceu 

08/03/21 O usuário não compareceu 

15/03/21 O usuário não compareceu 

29/03/21 Objetivo: aumentar o contato visual e atenção 
 
Material utilizado: diálogo e jogo “lince” 
 
Resultado: inicialmente o usuário apresentou maior dificuldade 
em encontrar os objetos, conforme o jogo foi acontecendo, 
obteve um aquecimento mental e obteve melhor resultado no que 
se refere a atenção e percepção. 

 

Objetivos: 

 Trabalhar atenção compartilhada, contato visual, estimulação da criatividade e 

imaginação, percepção de mundo e de si e estimular habilidades sociais como 

normas sociais e convívio com outras pessoas. 

  

387 / 790



 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

02/03/21 O usuário não compareceu 

09/03/21 Objetivo: trabalhar interação e memória de curto e longo prazo, 
retomando as férias e readaptação aos atendimentos presenciais 
 
Material utilizado: jogo lego (para deixar o atendimento mais 
lúdico e leve) 
 
Resultados: o usuário estava um pouco sonolento, possivelmente 
devido a readaptação de horários e rotina. Respondeu ao que lhe 
foi questionado e utilizou de maneira funcional o lego. Conseguiu 
expressar seus sentimentos. Demonstrou ter dificuldade de 
lembrar situações anteriores e em relação a sua rotina. 

16/03/21 O usuário não compareceu 

23/03/21 Objetivo: trabalhar emoções e memória 
 
Material utilizado: baralho das emoções e desenho 
 
Resultados: reconhece bem as emoções e consegue se 
expressar, porém apresenta bastante medos e insegurança, 
demandando maior atenção para trabalhar esses aspectos. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar para reconhecer e aprender a lidar com emoções e sentimentos 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 
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 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

01/03/21 O usuário não compareceu 

04/03/21 Objetivo: readaptar aos atendimentos que agora acontecerão 
duas vezes na semana dentro da psicologia. 
 
Resultados: compreendeu bem como os atendimentos irão 
funcionar, mas tem dificuldade de expressar o que sente e de 
confiar. 

08/03/21 Objetivo: trabalhar emoções e vínculo de confiança 
 
Material utilizado: jogo lego 
 
Resultados: apresentou muita criatividade, seu cognitivo é 
excelente. Percebeu-se dificuldade em expressar emoções de 
forma coerente, isto é, não expressa o que realmente está 
sentido. 

11/03/21 Objetivos: trabalhar emoções e percepções 
 
Material utilizado: jogo lego e desenho 
 
Resultados: percebeu-se certa imaturidade para sua idade. 
Aceita tudo que é proposto, porém tem resistência na parte de 
conversar sobre sentimentos e emoções presentes e passadas. 

15/03/21 Objetivos: trabalhar emoções 
 
Material utilizado: jogo “o que você sente?” 
 
Resultados: Fábio compreendeu todas as regras e interagiu no 
jogo. Todas as suas respostas foram adequadas. Compreende 
as emoções e as situações correspondentes. Embora ainda 

390 / 790



 

apresente dificuldade de reconhecer emoções negativas e 
verbaliza-las 

18/03/21 Objetivo: trabalhar as emoções 
 
Material utilizado: jogo lego 
 
Resultados: Fábio demonstra não querer aprofundar questões 
emocionais. Quanto ao seu cognitivo, apresenta um nível muito 
bom de criatividade e raciocínio. 

22/03/21 Objetivo: trabalhar as emoções através da expressão de 
desenhos e palavras. 
 
Resultado: Fábio participou de tudo que foi proposto, mas 
apresenta ainda dificuldade em expressar e reconhecer emoções 
negativas como raiva.  

25/03/21 Objetivo: trabalhar questões pertinentes ao comportamento 
socialmente não aceitável 
 
Material: jogo das emoções 
 
Resultados: Fábio mantém um diálogo de forma coerente e 
consegue ouvir o que lhe é falado e proposto, porém recusa-se a 
falar de assuntos que lhe parecem desagradáveis. Apresenta 
intolerância a frustração, o que lhe impede de compreender as 
situações e encontrar formas mais habilidosas para resolução de 
problemas. 

29/03/21 Objetivo: trabalhar questões pertinentes ao comportamento 
socialmente não aceitável. 
 
Material: ficou por livre escolha do usuário, para poder 
compreender seus interesses no momento. 
 
Resultados: Fábio optou por desenhar e falar sobre questões 
cotidianas. Mantém diálogo e não demonstra agressividade, mas 
percebe-se resistência para falar de questões emocionais. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 

 Desenvolver confiança para que aprenda a compartilhar e reconhecer emoções 

e sentimentos 

 Trabalhar memórias afetivas 
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AMA 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 Ávila de Oliveira 

Data Nascimento: 08/03/2013 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

01/03/21 Objetivos: trabalhar desenvolvimento cognitivo, emoções, 
atenção e interação. 
 
Material: bingo das emoções. 
 
Resultados: O usuário compreende bem as regras, mas tende a 
ter intolerância à frustração, embora demonstrou ter controlado 
mais. Conhece as emoções básicas, mas tem dificuldade de 
abstrair o pensamento para compreender emoções mais 
complexas como ranzinza, travesso. 

08/03/21 Objetivos: trabalhar atenção e interação 
 
Material: jogo “lince” 
 
Resultados: Gabriel apresenta bastante desatenção, tendo 
dificuldade em manter-se concentrado na atividade e de 
processar todas as informações que lhe são passadas. É 
necessário continuar trabalhando sua interação interpessoal em 
conjunto com atenção, para que consiga manter diálogos mais 
longos e compreender as outras pessoas, bem como para que 
possa ter um bom desenvolvimento escolar. 

15/03/21 Objetivos: trabalhar atenção e criatividade 
 
Material: folhas para desenho 
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Resultados: Gabriel aceitou a atividade e conseguiu desenhar. 
Apresenta atraso no desenvolvimento no que se refere ao 
traçado e tolerância à frustração. Sua dificuldade de 
compreensão aos comandos se dá a sua dificuldade em manter 
a atenção. 

22/03/21 Objetivos: trabalhar emoções e atenção 
 
Material: jogo “tapa certo” e baralho das emoções 
 
Resultados: Gabriel teve um desempenho bom no jogo. Sua 
tolerância à frustração parece estar sendo controlada através de 
explicações repetidas e mais objetivas. 

29/03/21 Objetivos: trabalhar emoções e habilidades sociais 
 
Material: jogo “descolados” 
 
Resultados: Gabriel interagiu muito bem no jogo, conseguindo ler 
e compreender. Precisou de auxílio em alguns momentos, mas 
compreendeu as regras. Sua desatenção atrapalhou seu 
desempenho. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar em variados contextos, 

interação social, etc); 

 Trabalhar atenção e concentração 

 Resistência à frustração 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

04/03/21 O usuário não compareceu 

11/03/21 O usuário não compareceu 

18/03/21 Objetivos: readaptar aos atendimentos presenciais 
 
Material utilizado: jogo “uno” para descontração e, 
posteriormente, baralho das emoções 
 
Resultados: Gustavo demonstrou desânimo e um pouco de 
desorganização em relação à rotina. Interagiu no atendimento e 
compreendeu as instruções das atividades. É necessário 
trabalhar a correlação das emoções com 
situações/pessoas/eventos. 

25/03/21 O usuário não compareceu 
 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA 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: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

05/03/21 O usuário não compareceu 

12/03/21 Objetivo: readaptação aos atendimentos presenciais 
 
Material: não utilizamos 
 
Resultados: Hector é bastante comunicativo, portanto foi possível 
conversar todo o atendimento, trabalhando memória de longo 
prazo e interação. Reforçando a habilidade social de ouvir e 
compreender o outro. 

19/03/21 Objetivos: trabalhar emoções 
 
Material utilizado: baralho das emoções 
 
Resultados: Hector apresenta uma compreensão muito boa. 
Reconhece termos, emoções e consegue relacionar a situações 
de forma adequada. É necessário trabalhar sua insatisfação 
constante e intolerância a frustração (habilidades sociais) 

26/03/21 Objetivos: trabalhar emoções e habilidades sociais 
 
Material utilizado: jogo “descolados” 
 
Resultados: Hector aceitou o jogo e interagiu bem. Foi bastante 
comunicativo. Sua dificuldade se encontra na compreensão das 
regras sociais e do porquê devemos segui-las. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver habilidades cognitivas 
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 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar nos contextos, reconhecer os 

limites das relações, regras e limites sociais etc). 

 Aprender a reconhecer, identificar e nomear sentimentos e emoções. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Isabelli Pereira Lima 

Data de nascimento: 29/05/2015 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

01/03/21 A usuária não compareceu. 

08/03/21 Objetivo: trabalhar atenção e brincadeira simbólica 
 
Material utilizado: bonecos e casinha 
 
Resultados: Isabelli compreende o que lhe é solicitado, porém 
tem uma desatenção bastante significativa, que atrapalha seu 
tratamento e seu desempenho escolar. 

15/03/21 Objetivo: trabalhar atenção e brincadeira simbólica 
 
Material utilizado: bonecos e casinha 
 
Resultados: Isabelli compreende e identifica tudo ao seu redor, o 
que dificulta sua brincadeira e desempenho cognitivo é sua 
desatenção. Quando direcionada para a brincadeira, consegue 
manter o foco por um curto período de tempo, distrai-se mas 
quando chamada retoma para a atividade. 

22/03/21 Objetivo: trabalhar atenção 
 
Material utilizado: jogo “tapa certo” 
 
Resultados: Isabelli apresentou dificuldade na motricidade fina, 
mas compreendeu as regras do jogo, embora com certa 
dificuldade. Foi necessário reforçar as instruções para que 
pudesse manter o foco. 

29/03/21 Objetivos: trabalhar atenção 
 
Material utilizado: jogo “tapa certo” 
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Resultados: repetiu-se o jogo para reforçar as instruções na 
paciente, a fim de manter uma mesma atividade para aprimorar o 
foco na atenção. Ao repetir uma atividade, aumentam as 
possibilidades de reter atenção e compreensão. É preciso 
trabalhar bastante para organizar e desenvolver sua atenção. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

05/03/21 Atendimento cancelado para realizar vacina. 

12/03/21 Terapeuta ausente 

19/03/21 Objetivos: reorganizar para os atendimentos presenciais de 
psicologia 
 
Material utilizado: jogo lego 
 
Resultados: o usuário tem ótima compreensão, então foi 
realizado um combinado para cada semana cada um poder 
escolher a atividade que será realizada, mas sempre mantendo o 
objetivo do tratamento. 

26/03/21 Objetivos: trabalhar habilidades sociais 
 
Material utilizado: jogo “descolados” 
 
Resultados: João gostou muito do jogo, interagiu e respeitou as 
regras. Compreende as regras sociais, porém tem dificuldade de 
aplicar na prática. 

 

Objetivos:  

 Trabalhar regras e limites 
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 Aumentar o repertório de habilidades sociais (como: perceber o que eu 

posso ou não falar em determinados momentos, reconhecer as emoções 

de si mesmo e dos outros)  

 Trabalhar a imaginação e brincadeira simbólica, lhe proporcionando a 

percepção de que o momento livre é possível, mas nem todo momento é 

adequado. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Data Nascimento: 23/01/2008 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

01/03/21 A usuária não compareceu.  

08/03/21 A usuária não compareceu 

15/03/21 A usuária não compareceu 

22/03/21 Objetivos: trabalhar iniciativa 
 
Material utilizado: atividade que relaciona roupas a situações e 
locais 
 
Resultados: Joyce apresentou bastante dificuldade em nomear e 
reconhecer roupas de inverno e verão. Mas quando direcionada 
consegue compreender. Compreende os comandos do 
atendimento, referentes a sentar, guardar e tentar realizar o que 
é proposto. 

29/03/21 A usuária não compareceu. 
 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver autonomia e iniciativa 

 Ampliar criatividade e resolução de pequenos problemas 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva 
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AMA 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: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

 

Data   

02/03/21 O usuário não compareceu. 

09/03/21 O usuário não compareceu 

16/03/21 A partir dessa data a família realizou desligamento da instituição 
por motivo de mudança de cidade 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar emoções e sentimentos (reconhecimento e aplicação) 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

05/03/21 Objetivo: readaptação aos atendimentos presenciais e trabalhar 
memória de curto e longo prazo 
 
Resultados: Lucas adapta-se fácil a rotina e realiza tudo que lhe 
é proposto. Contou sobre suas férias e rotina em casa.  

12/03/21 Terapeuta ausente 

19/03/21 Objetivos: trabalhar habilidades sociais referentes a adolescência 
 
Material utilizado: baralho das emoções 
 
Resultados: Lucas tem boa compreensão do que é necessário 
para conviver socialmente, mas tem dificuldade de realizar no dia 
a dia. 

26/03/21 Objetivos: trabalhar habilidades sociais referentes a adolescência 
 
Material utilizado: jogo “descolados” 
 
Resultados: Lucas compreendeu todas as perguntas e quase 
todas as suas respostas foram adequadas. Algumas foram curtas 
e pouco claras, mas com incentivo consegue aprimorar sua 
resposta, demonstrando que tem compreensão. É necessário 
trabalhar e desenvolver formas de interação com outras pessoas, 
tanto para questões de amizades como do mercado de 
trabalho/faculdade. 

 

Objetivos terapêuticos: 
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 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar autonomia e iniciativa 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

01/03/21 A usuária não compareceu 

08/03/21 Objetivo: readaptar aos atendimentos presenciais 
 
Material utilizado: bonecos e casinha 
 
Resultados: Luciana interagiu bem, apresentou pouca resistência 
na troca de atividade e de terapia 

15/03/21 Objetivo: trabalhar atenção e brincar simbólico 
 
Material utilizado: bonecos e casinha 
 
Resultados: Luciana interagiu bem, aceitou o que lhe foi 
proposto. Quando resistiu na troca de brinquedo, demonstrou 
maior facilidade em compreender e aceitar 

22/03/21 Objetivo: trabalhar atenção 
 
Material utilizado: desenho 
 
Resultados: Luciana aceitou realizar a atividade, mas não 
manteve o foco por muito tempo. Distrai-se com os outros objetos 
da sala. Com alguma insistência, a mesma retoma a atividade. 

29/03/21 Objetivo: trabalhar atenção e brincar simbólico 
 
Material utilizado: bonecos e casinha 
 
Resultados: Luciana interagiu bem, brincou e criou histórias. 
Consegue manter-se na brincadeira, embora em alguns 
momentos desfoque do contexto. 
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Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 

 

 

 

AMA 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: março/2021 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

04/03/21 O usuário não compareceu 

11/03/21 Paciente está em isolamento. 
Atividade para casa: “A minha comida favorita é...” 
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular percepção, trabalhar memória 
de longo prazo, narrativa oral, leitura e escrita, 
atenção/concentração e aumentar vocabulário.  
 
Proposta da Atividade: Descreva qual é a sua comida preferida, 
características (doce/salgado) e quais são os ingredientes que 
precisa para preparar este alimento. Em seguida, pesquise na 
internet o valor de cada ingrediente, preparo e quanto saí o prato 
favorito! 

18/03/21 Atividade: Jogo Causa e Efeito  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a interação social, linguagem 
oral (compreensão), leitura e trabalhar situações adversas que 
podem ocorrer no dia a dia.  
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Proposta da Atividade: Recortem as frases abaixo e como se 
fosse um “sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. 
Se você não souber poderá passar a vez para o próximo jogador. 
Se divirtam!!  
 
1. Fui mal na prova, e por isso...  
2. Não fiz o almoço, e por isso...  
3. As roupas não secaram, e por isso...  
4. Estou com febre, e por isso..  
5. O tempo está nublado, e por isso...  
6. Estou sem voz, e por isso...  
7. O vídeo game estragou, e por isso...  
8. As plantas não foram regadas, e por isso...  
9. O carro está muito rápido, e por isso...  
10. Ontem comi uma pizza, e por isso...  
11. Acordei tarde, e por isso...  
12. Ele se atrasou para o trabalho, e por isso...  
13. Acabou a tinta branca, e por isso... 

25/03/21 Atividade: Descubra que lugar é esse! 
 
Objetivo: 
• Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  
 
• Por meio de vídeo, Davi deverá identificar qual é o lugar que 
contém esses elementos. 
• A familia poderá auxiliar o Davi, dando dicas, porém não dando 
as respostas. Desta forma estimulará o raciocino, a linguagem 
oral (compreensão), a autonomia do mesmo e categorização. 
• Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  
 
Perguntas 
 
1- Balança- Escorregador- Gangorra 
2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 
3- Palhaço- Tenda- Magico 
4- Zebra- Macaco- Girafa 
5- Filme- Pipoca- Familia 
6- Cama- Armário- Brinquedos 
7- Quarto- Banheiro- Sala 
8- Caderno- Tarefa- Professora 
9- Areia- Ondas- Água salgada 
10- Loja- Praça de alimentação- Estacionamento 
11-  Pão- Leite- Biscoito 
12- Garçom- Refeição- Cardápio 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Aprimorar noções de regras e limites 
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 Trabalhar a habilidade social de como se portar nos diferentes contextos 

(inteligência emocional) 

 Desenvolver tolerância à frustração 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
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: Benjamin Tobia da Costa 
Data Nascimento:  01/08/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

01/03/2021 Usuário faltou. 

08/03/2021 Atividade: Cartão para o Dia Internacional da Mulher. 
Objetivos: Descobrir novas cores, manusear diferentes materiais, manter 
atenção compartilhada. Lembrar a data. 
Materiais: Cartolina, tesoura, giz de cera, canetinha hidrocor. 
Descrição: Fazer um cartão conforme modelo “abraço” e presentear a 
genitora, avó, tia, entre outras a fim de homenageá-las. 

15/03/2021 Usuário faltou. 

22/03/2021 Atividade: Boneco engraçado no vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou bonecos de maneira lúdica, onde pode 
expressar sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e 
pensar. 

29/03/2021 Atividade: Decoração máscara de proteção individual/focinho de coelho. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, incentivar o uso da máscara de 
forma lúdica e prazerosa. 
Materiais: Uma máscara de malha totalmente branca, caneta hidrocor nas 
cores preta e vermelha, giz de cera. 
Descrição: Com auxílio da terapeuta de Artes desenhar o focinho, bigodes, 
dentes e boca do coelhinho. 
Utilizar esta máscara depois. 

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. 
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AMA 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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

01/03/2021 Usuário faltou. 

08/03/2021 Usuário faltou. 

15/03/2021 Usuário desligou-se da AMA. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a expressão e a 
imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

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

 

 

01/03/2021 Atividade: Desenho nas costas. 
Objetivos: Saber esperar sua vez, obter maior controle emocional, 
desenvolver atenção compartilhada, aumentar o vínculo terapêutico, 
controlar a destreza e força manual. 
Materiais: Pincel Atômico, folha de papel A4, um prendedor de roupas. 
Descrição: Em dupla, um com a folha de A4 na mesa e a outra folha presa 
em suas costas com o prendedor. Um da dupla fica em pé e desenha nas 
costas do outro, que sentado, desenha na folha. Em seguida invertem-se 
os papéis. 

08/03/2021 Atividade: Cartão para o Dia Internacional da Mulher. 
Objetivos: Descobrir novas cores, manusear diferentes materiais, manter 
atenção compartilhada. Lembrar a data. 
Materiais: Cartolina, tesoura, giz de cera, canetinha hidrocor. 
Descrição: Fazer um cartão conforme modelo “abraço” e presentear a 
genitora, avó, tia, entre outras a fim de homenageá-las. Usuário escreveu 
o nome da mãe com orientação e auxílio e desenhou muitos corações. 

15/03/2021 Atividade: Desenho divertido com caneta hidrocor. 
Objetivos: Desenvolver vínculo terapêutico, aumentar a atenção 
compartilhada, reconhecer novo material. 
Materiais: Folha de A4 e caneta hidrocor de diversas cores. 
Descrição: Num desenho grande, à escolha do usuário, dividir em várias 
partes e desenhar várias formas com caneta hidrocor, uma em cada parte. 
Usuário demonstrou muito interesse pela atividade proposta. Manteve 
boa atenção e interação durante a mesma. 

22/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
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Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

29/03/2021 Faltou. 

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: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento:  04/01/2013 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

01/03/2021 Usuária faltou. 

08/03/2021 Atividade: Cartão para o Dia Internacional da Mulher. 
Objetivos: Descobrir novas cores, manusear diferentes materiais, manter 
atenção compartilhada. Lembrar a data. 
Materiais: Cartolina, tesoura, giz de cera, canetinha hidrocor. 
Descrição: Fazer um cartão conforme modelo “abraço” e presentear a 
genitora, avó, tia, entre outras a fim de homenageá-las. Usuária escolheu 
cores fortes e vibrantes para pintar seu cartão. 

15/03/2021 Atividade: Colagem. 
Objetivos: Aumentar o tempo de permanência na mesma atividade, 
desenvolver a atenção compartilhada, saber esperar a vez. 
Materiais: Folha de papel A4, cola, pedaços de E.V.A. , lápis de escrever. 
Descrição: Sobre um desenho grande, à escolha da usuária, dispor os 
pedaços de E.V.A. livremente, colando-os. Usuária necessitou de 
orientação para realizar as atividades. 

22/03/2021 Atividade: Boneco engraçado no vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuária desenhou flores e praia de maneira lúdica, onde pode 
expressar sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e 
pensar. 

29/03/2021 Atividade: Decoração máscara de proteção individual/focinho de coelho. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, incentivar o uso da máscara de 
forma lúdica e prazerosa. 
Materiais: Uma máscara de malha totalmente branca, caneta hidrocor nas 
cores preta e vermelha, giz de cera. 
Descrição: Com auxílio da terapeuta de Artes desenhar o focinho, bigodes, 
dentes e boca do coelhinho. 
Utilizar esta máscara depois. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
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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: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

01/03/2021 Atividade: Apresentação da sacola de férias. 
Objetivos: Socializar com a terapeuta, manter atenção compartilhada, 
aumentar o vínculo terapêutico, saber esperar a vez de falar. 
Materiais: Sacola de férias contendo as atividades, fotos, lembrancinhas, 
surpresas... 
Descrição: Usuário foi bem comunicativo, soube expressar suas emoções, 
sentimentos, através do relato de suas férias, apesar da Covid-19. 

08/03/2021 Atividade: Cartão para o Dia Internacional da Mulher. 
Objetivos: Descobrir novas cores, manusear diferentes materiais, manter 
atenção compartilhada. Lembrar a data. 
Materiais: Cartolina, tesoura, giz de cera, canetinha hidrocor. 
Descrição: Fazer um cartão conforme modelo “abraço” e presentear a 
genitora, avó, entre outras a fim de homenageá-las. 

15/03/2021 Visita da Educadora de Artes na APAE de Balneário Camboriú para 
orientações sobre tear manual. Usuário teve atendimento com Terapeuta 
Ocupacional. 

22/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

29/03/2021 Atividade: Decoração máscara de proteção individual/focinho de coelho. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, incentivar o uso da máscara de 
forma lúdica e prazerosa. 

415 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Materiais: Uma máscara de malha totalmente branca, caneta hidrocor nas 
cores preta e vermelha, giz de cera. 
Descrição: Com auxílio da terapeuta de Artes desenhar o focinho, bigodes, 
dentes e boca do coelhinho. 
Utilizar esta máscara depois. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

01/03/2021 Usuário em isolamento social Covid-19, opção da família. 
Atividade: Confecção de pipa Sapinho. 
Objetivos: Identificar a cultura local. Desenvolver a coordenação. 
Materiais: Papel sulfite ou outro, linha, tesoura. 
Descrição: Como herança da nossa cultura Açoriana, a brincadeira da pipa 
fez e faz parte das brincadeiras da infância em Santa Catarina. A proposta 
é a de desenvolver uma pipa de papel e linha, popularmente conhecida 
como Sapinho. 

08/03/2021 Atividade: Festival de dança em família. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, usar a imaginação, 
movimentar o corpo como um todo, perceber do corpo em movimento. 
Materiais: Celular, Tablet, aparelho de som, entre outros. 
Descrição: escolher uma música legal e criar coreografia, movimentos 
para expressar o que esta música lhe transmite. Convidar toda a família 
para participar, assim cada um terá sua vez de escolher a música para a 
apresentação. 
Ao final podem fazer um debate expondo sua opinião das demais 
apresentações, devendo observar as coisas legais os pontos positivos dos 
outros. 

15/03/2021 Atividade: Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021. 
Objetivos: Proporcionar momentos de interação em família; 
Facilitar o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando 
na contextualização de acontecimentos sociais. 
Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 
oralidade. 

Descrição: Este ano teremos os Jogos Olímpicos sediados em Tóquio, 
Japão. Pensando nisso a proposta desta semana é para que a família se 
reúna e pesquise sobre o evento. 

 Agora que vocês já pesquisaram, cada um da família escolherá duas 
modalidades para demonstrar como são realizadas (através de gestos, 
mimicas, como se estivesse realizando o esporte). 
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Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame 
atenção/ que você não conheça. 
Crie um momento agradável em família para a pesquisa e demonstração 
das modalidades escolhida. 

22/03/2021 Atividade: Pintando com os pés. 
Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e coordenação motora. 
                   Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou similar, 
pote, água. 
Descrição: Chame toda a família para participar, sentem-se com cuidado, 
estando descalços e realizem suas pinturas. Soltem a imaginação... Após o 
término vocês poderão expor suas obras de arte num varal, ou mural na parede. 
Obs: Caso não tenham pincel em casa, ou se preferirem, vocês poderão pintar 
com seus próprios pés. 

29/03/2021 Atividade: Estátua. 
Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, equilíbrio e estabilidade; 
                   Desenvolver habilidades de atenção, concentração; 
                   Instigar o interesse pela música e dança. 
Descrição: Esta brincadeira consiste em colocar uma música para tocar 
(pode ser no celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se 
divirtam dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som 
pausa a música. Todos que estiverem dançando devem permanecer 
como uma estátua.  
Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas inusitadas que a 
garotada fizer.  
Num outro momento, pode-se trocar a pessoa que cuida da música para 
que todos possam participar como estátua. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas e 
materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Usuário faltou. 

09/03/2021 Atividade: Colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido. 
Descrição: Realizar o desenho com o lápis sobre o papelão, depois passar 
cola para que sejam fixados os pedacinhos de E.V.A . Criar um nome para 
sua obra. Usuário fez uma Navecóptero (misto de nave espacial com 
helicóptero). 

16/03/2021 Faltou. 

23/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. Usuário escolheu ficha de monstros assustadores. 

30/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 
Usuário escolheu um coelho. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
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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: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Usuário faltou. 

09/03/2021 Usuário faltou. 

16/03/2021 Usuário faltou. 

23/03/2021 Atividade para casa: 
Objetivo – Autonomia, independência e percepção. 
Descrição: Como fazer? Vamos propor momentos dentro da rotina do 
Fernando que o coloque em situações de decisão!!! 
- Cada situação deve ser realizada em um dia diferente; 
- 3 dias da semana (Exemplo: Segunda, quarta e sexta). 
Após o banho: 

 1º dia: Deixar separado em cima de sua cama duas peças de roupa, 
solicitar que ele escolha. (Ex: Fernando, em cima da cama tem duas 
roupas pra você colocar, pegue a que você preferir); 

 2º dia: Deixar separado em cima da cama duas peças de roupa, sendo 
uma de calor e uma de frio, e falar pra ele como está o clima (Frio ou 
calor), solicitar que ele escolha a roupa. (Ex: Fernando, hoje está muito 
calor, precisamos colocar uma camiseta sem mangas, qual você vai 
escolher?) 

Obs.: Caso ele tenha dificuldades, você pode ajudá-lo mostrando a 
roupa “Olhe essa aqui, não tem manga, acho que pode ser essa” 

 3º dia: Solicitar que pegue a roupa dentro do guarda roupa, seguindo 
os comandos “Fernando abre o guarda roupa e pegue a cueca” (Em 
seguida solicitar as outras peças). 

Obs.: Caso ele tenha dificuldades de fazer sozinho, auxilie ele no 
processo, abrindo o guarda roupa junto com ele, apontando para 
a peça de roupa que ele precisa pegar. 

30/03/2021 Objetivo – Autonomia, independência; percepção. 
Auxiliar no processo de corte de cabelo. 
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Em relação ao corte do cabelo  sugerimos que o responsável comece 
conversando   com    o       Fernando passando   a mão na cabeça dele e 
pontuando que o cabelo         está comprido e que será necessário cortar. 
Que  perceba um horário em que ele esteja mais tranquilo e separe esse 
tempo para cortar o cabelo. 
Lembrando que o Fernando possui  muita sensibilidade, então pode iniciar  
utilizando um pente, vá passando na cabeça e conversando. 
Se  for cortar com máquina, explicar e mostrar pra ele, ligar na frente dele 
para que ele vá se familiarizando com o barulho (mesmo que num 
primeiro momento  ele não corte o cabelo) e se possível deixar ele pegar 
na mão  a maquininha.  
Importante: Esse processo  deve ser  aos poucos fazendo esses pequenos 
testes, percebendo o limite do Fernando e nunca forçando, para ele não 
criar uma aversão ao corte de cabelo.  
LEMBRANDO QUE O LUGAR ESCOLHIDO  PARA  CORTAR O CABELO ESTEJA 
BEM TRANQUILO, SEM MUITO BARULHO E ESTÍMULOS AO REDOR PARA 
FERNANDO NÃO SE DESORGANIZAR. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas 
com diferentes materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

02/03/2021 Atividade: Pintura com cores primárias. 
Objetivos: Descobrir novas cores, manusear diferentes materiais, manter 
atenção compartilhada. 
Materiais: Pincel, prato de plástico, tintas coloridas, avental, papel sulfite, 
pano para limpeza. 
Descrição: Com orientação da terapeuta de Artes, pintar sobre a folha de 
papel. Usuário realizou a atividade proposta com interesse. Logo quis 
pegar as tintas, escolher e nomear as cores que utilizaria. 

09/03/2021 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Aumentar o vínculo terapêutico e atenção compartilhada. 
Manusear o material. 
Materiais: Massa de modelar, forminhas, palitos de picolé, pequenos 
objetos (bolinha, boneco) 
Descrição: Com a massa de modelar fazer rolinhos, amassar, apertar e 
moldar com a utilização das forminhas, encontrar os objetos escondidos 
na massinha. Usuário demonstrou bastante interesse na atividade 
proposta, não chorando durante esta terapia. 

16/03/2021 Atividade: Colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido. 
Descrição: Realizar o desenho com o lápis sobre o papel sulfite ou papelão, 
depois passar cola para que sejam fixados os pedacinhos de E.V.A .  

23/03/2021 Atividade: Pintura com tinta Guache. 
Objetivos: Aumentar a atenção compartilhada, explorar novos materiais, 
perceber texturas diferenciadas. 
Materiais: Pincéis de vários tamanhos, folhas de sulfite, tinta Guache 
colorida, prato de plástico, avental, pano para limpeza, papel toalha. 
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Descrição: Pintar com pincel, com os dedos ou mãos sobre a folha de 
sulfite. Explorar os materiais, utilizar as tintas com cores de sua 
preferência. Usuário estava choroso, difícil de concentrar-se na atividade. 

30/03/2021 Atividade: Decoração máscara de proteção individual/focinho de coelho 
mais orelhinhas. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, incentivar o uso da máscara de 
forma lúdica e prazerosa. 
Materiais: Uma máscara de malha totalmente branca, caneta hidrocor nas 
cores preta e vermelha, giz de cera, cartolina, tesoura e giz de cera. 
Descrição: Com auxílio da terapeuta de Artes desenhar o focinho, bigodes, 
dentes e boca do coelhinho. 
Utilizar esta máscara depois. 

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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Usuário faltou. 

09/03/2021 Atividade: Desenho. 
Objetivos: Desenhar seu autorretrato de maneira divertida. Criar com 
interesse e entusiasmo.  
Materiais: Folha de A4, lápis 6B, espelho. 
Descrição: Usuário deverá observar com atenção todos os detalhes de seu 
rosto e desenhar como se vê. (preferiu desenhar a terapeuta de Artes) 

16/03/2021 Atividade: Desenho divertido com caneta hidrocor. 
Objetivos: Desenvolver vínculo terapêutico, aumentar a atenção 
compartilhada, reconhecer novo material. 
Materiais: Folha de A4 e caneta hidrocor na cor preta. 
Descrição: Num desenho grande, à escolha do usuário, dividir em várias 
partes e desenhar várias formas com caneta hidrocor, uma em cada parte. 
Usuário demonstrou muito interesse pela atividade proposta. Manteve 
boa atenção e interação durante a mesma. 

23/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. Usuário escolheu rostos/expressões faciais... 

30/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
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Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades 
oferecidas com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dorneles 
Data Nascimento: 04/05/2005 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Atividade: Expressando sentimentos através do desenho. 
Objetivos: Expressar seus sentimentos através de um desenho, comunicar 
algo que gostaria de forma diferente da usual, manter o foco na atividade 
sugerida. 
Materiais: Folha de papel, lápis de cor, lápis de escrever, borracha, 
canetinha hidrocor, entre outros... 
Descrição: Usuário desenhou na folha seu retorno à AMA. O fez como um 
pássaro, juntamente de outros pássaros, os quais nomeou como amigos 
vindo para a AMA, para o atendimento. Soube expressar seus sentimentos 
de forma clara e objetiva. 

09/03/2021 Usuário faltou. 

16/03/2021 Atividade: Recorte. 
Objetivos: Aumentar a destreza durante o uso da tesoura. 
Desenvolver atenção, concentração e autonomia. 
Materiais; Tecido (malha), tesoura . 
Descrição: Usuário irá fazer vários cortes, separando a malha em tiras. 
Esticando-as depois para que virem cordeletes.  

23/03/2021 Usuário faltou. 

30/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 

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: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento:  26/03/2015 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Usuário mudou de turno. Faltou neste atendimento. 

11/03/2021 Atividade: Desenho da Turma da Mônica. 
Objetivos: Estabelecer vinculo terapêutico, manter atenção 
compartilhada, conhecer novos materiais. 
Materiais: Gizão de cera, papel sulfite,. 
Descrição: Pintar com gizão de cera um desenho à escolha do usuário, 
neste caso a Turma da Mônica. Se ateve muito nas letras. Muito 
participativo. 

18/03/2021 Atividade: Colagem de adesivos. 
Objetivos: Aumentar atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: Folha A4, adesivos variados, giz de cera. 
Descrição: Dispor os adesivos colando-os sobre a folha como preferir. Usar 
a criatividade para desenhar a paisagem de fundo de acordo com as 
figuras que foram coladas. Usuário escolheu dinossauros. 

25/03/2021 Atividade: Colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido. 
Descrição: Realizar o desenho do coelho com o lápis sobre o papel sulfite 
ou papelão, depois passar cola para que sejam fixados os pedacinhos de 
E.V.A .  

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos este ano.  
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AMA 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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Boneco engraçado no vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou bonecos de maneira lúdica, onde pode 
expressar sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e 
pensar. Relatou que gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante 
todo o tempo que desenhava. 

11/03/2021 Faltou. 

18/03/2021 Faltou. 

25/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade.  
Explorara 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: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento:  08/03/2013 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Pintura da Turma Mônica (personagens preferidos). 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, esperar a vez, manter o 
foco na atividade sugerida, conhecer os materiais de Artes. 
Materiais: Folha de A4 com desenho da Turma da Mônica, giz de cera, 
caneta hidrocor. 
Descrição: Usuário demonstrou interesse, não só na pintura como 
também em comunicar os nomes dos personagens, suas características e 
gostos.  

11/03/2021 Atividade: Caixa e Teatro de Sombras. 
Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que diverte, ensina, 
melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de ideias. 
Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados em 
papel, colados em espetinho de madeira.  
Descrição: escolha do tema, dos personagens, estória, divisão de tarefas, 
apresentação na caixa. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. 
Desde a escolha dos personagens até a apresentação da estória.  
Foi muito criativo e comunicativo. 

18/03/2021 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Aumentar a atenção, concentração, criatividade e tempo de 
permanência na mesma atividade. 
Materiais: Massa de modelar colorida, forminhas de plástico, palitos de 
picolé. 
Descrição: Enrolar/ serpentinas, fazer bolinhas, amassar com as mãos e 
cortar com os moldes de plástico a massa de modelar. Usuário ficou muito 
apreensivo e incomodado com a textura e as mãos sujas. 

25/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
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Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 
Usuário escolheu um cavalo. 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade.  
Explorara 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: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Desenho surpresa/cego. 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, atenção compartilhada, 
aumentar a confiança e autocontrole. 
Materiais: Uma venda, papel sulfite tamanho grande, canetão de quadro 
branco, giz de cera. 
Descrição: Usuário achou interessante a atividade, em nenhum momento 
sentiu-se desconfortável. “Queria que a terapeuta também vendasse os 
olhos”. Com os olhos vendados desenhou várias formas no papel, 
livremente e depois, com os olhos abertos pintou-as. 

11/03/2021 Faltou. 

18/03/2021 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Aumentar a atenção, concentração, criatividade e tempo de 
permanência na mesma atividade. 
Materiais: Massa de modelar colorida, forminhas de plástico, palitos de 
picolé. 
Descrição: Enrolar/ serpentinas, fazer bolinhas, amassar com as mãos e 
cortar com os moldes de plástico a massa de modelar. Usuário não queria 
terminar o atendimento e guardar a massinha. Disse que “passou muito 
rápido a hora”. 

25/03/2021 Faltou. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Desenho surpresa/cego. 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, atenção compartilhada, 
aumentar a confiança e autocontrole, bem como o foco e permanência na 
mesma atividade. 
Materiais: Uma venda, papel sulfite tamanho grande, canetão de quadro 
branco, giz de cera. 
Descrição: Usuário participou ativamente da atividade, em nenhum 
momento sentiu-se desconfortável. Com os olhos vendados desenhou 
várias formas no papel, livremente, e depois com os olhos abertos pintou-
as. Muito comunicativo, tem dificuldade em concentrar-se naquilo que 
está fazendo. 

11/03/2021 Atividade: Pintura com giz de cera. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, esperar a vez, manter o 
foco na atividade sugerida, conhecer os materiais de Artes. 
Materiais: Folha de A4 com desenho do Woody, giz de cera, caneta 
hidrocor. 
Descrição: Usuário demonstrou interesse, não só na pintura como 
também em comunicar os nomes dos personagens do filme, suas 
características e gostos. 

18/03/2021 Atividade: Colagem de adesivos. 
Objetivos: Aumentar atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: Folha A4, adesivos variados, giz de cera. 
Descrição: Dispor os adesivos colando-os sobre a folha como preferir. Usar 
a criatividade para desenhar a paisagem de fundo de acordo com as 
figuras que foram coladas. Usuário escolheu dinossauros. 

25/03/2021 Atividade: Colagem ovo de Páscoa. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido. 
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Descrição: Realizar o desenho do coelho com o lápis sobre o papel sulfite 
ou papelão, depois passar cola para que sejam fixados os pedacinhos de 
E.V.A .  

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Desenho surpresa/cego. 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, atenção compartilhada, 
aumentar a confiança e autocontrole, bem como o foco e permanência na 
mesma atividade. 
Materiais: Uma venda, papel sulfite tamanho grande, canetão de quadro 
branco, giz de cera. 
Descrição: Usuário participou ativamente da atividade. Com os olhos 
vendados desenhou várias formas no papel, livremente, e depois com os 
olhos abertos pintou-as. Muito comunicativo, tem dificuldade em manter 
o foco na atividade. 

11/03/2021 Faltou. 

18/03/2021 Faltou. 

25/03/2021 Faltou. 

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: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 29/08/2007 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Atividade: De olhos bem vendados... 
Objetivos: Estabelecer atenção compartilhada, aumentar a confiança e 
autocontrole, bem como aumentar a desinibição. 
Materiais: Uma venda, papel sulfite tamanho grande, canetão de quadro 
branco, giz de cera. 
Descrição: Usuário participou ativamente da atividade. Com os olhos 
vendados desenhou várias formas no papel, livremente, e depois com os 
olhos abertos finalizou seus desenhos e iniciou a pintura. Bem mais 
comunicativo e aberto a opiniões neste atendimento. 

12/03/2021 Atividade: Desenhando sobre vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou Sonic, onde pode expressar sua 
individualidade, seus sentimentos e formas de criar e pensar. Relatou que 
gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante todo o tempo que 
desenhava. 

19/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

26/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
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Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 
Usuário escolheu um cavalo (personagem de seu jogo preferido). 

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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Atividade: Pista. 
Objetivos: Manter o foco de atenção na atividade. Estabelecer vinculo 
terapêutico e atenção compartilhada. 
Materiais: Um carrinho (Kombi) de metal, cartolina ou folha de papel 
pardo, canetão para quadro branco, gizão de cera grosso. 
Descrição: Fazer vários traços onde iremos criar estrada, pista onde irá 
passar com a Kombi. No início o usuário não queria partilhar os materiais, 
mas, com orientações, mostrou-se mais atento e brincou com o carrinho 
na pista com maior funcionalidade. 

12/03/2021 Faltou. 

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Faltou. 

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: Eduardo Henrique Comim 
Data Nascimento: 21/08/2007 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

26/03/2021 Atividade: Desenho de livre expressão com lápis 6B. 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, atenção compartilhada, 
desenvolver criatividade e expressão. 
Materiais: Folha de A4, lápis 6B, borracha. 
Descrição: Realizar um desenho à sua escolha, neste caso usuário preferiu 
usar o lápis 6B e desenhou uma criatura/personagem de jogo favorito. 
Muito atencioso, primeiro dia desta terapia. 

Objetivos Usuário ainda em avaliação devido primeiro atendimento este ano. 
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AMA 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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Atividade: Contorno das mãos. 
Objetivos: Aumentar o tempo de permanência na atividade, estabelecer 
vinculo terapêutico. 
Materiais: Folha grande de papel pardo, folha de cartolina, canetão de 
quadro branco, gizão de cera. 
Descrição: Usuário, com auxílio fez o contorno de suas mãos, em seguida 
pintou-as com gizão de cera. Achou muita graça, pois ficaram parecendo 
um par de luvas. Contou o número de dedos e desenhou as unhas. 

12/03/2021 Atividade: Pintura com balão/carimbo. 
Objetivos: Aumentar o tempo de permanência na mesma atividade, 
conhecer outras formas de pintar. 
Materiais: Balão, tintas coloridas, papel ou papelão como suporte, prato 
de plástico, avental, papel toalha. 
Descrição: Carimbar várias vezes com o balão na tinta, depois livremente 
sobre o papel.  

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Faltou. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas 
com diferentes materiais e suportes. 
Desenvolver novas formas através da imaginação. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Atividade: Pintura com balão/carimbo. 
Objetivos: Aumentar o tempo de permanência na mesma atividade, 
conhecer outras formas de pintar. 
Materiais: Balão, tintas coloridas, papel ou papelão como suporte, prato 
de plástico, avental, papel toalha. 
Descrição: Carimbar várias vezes com o balão na tinta, depois livremente 
sobre o papel.   
Usuário não conteve-se e pintou também as mãos deixando sua 
impressão na folha. Muito atencioso nesta atividade. 

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Faltou. 

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: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Atividade: Pintura com balão/carimbo. 
Objetivos: Aumentar o tempo de permanência na mesma atividade, 
conhecer outras formas de pintar. 
Materiais: Balão, tintas coloridas, papel ou papelão como suporte, prato 
de plástico, avental, papel toalha. 
Descrição: Carimbar várias vezes com o balão na tinta, depois livremente 
sobre o papel. Usuário permaneceu atento durante toda a atividade. 

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Faltou. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas 
com diferentes materiais e suportes. 
Desenvolver novas formas através da imaginação. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Usuário faltou. 

09/03/2021 Atividade: Teatro de sombras.  
Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que diverte, ensina, 
melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de ideias. 
Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados em 
papel, colados em espetinho de madeira.  
Descrição: escolha do tema, dos personagens, estória, divisão de tarefas, 
apresentação na caixa. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. 
Desde a escolha dos personagens até a apresentação da estória.  
Foi muito criativo e comunicativo. 

16/03/2021 Atividade: Desenhando sobre vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou robôs, onde pode expressar sua 
individualidade, seus sentimentos e formas de criar e pensar. Relatou que 
gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante todo o tempo que 
desenhava. 

23/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. Usuário escolheu figuras de criaturas monstruosas... 

30/03/2021 Atividade: Desenhando paisagem fundo. 
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Objetivos: Despertar a criatividade, a imaginação. Desenvolver atenção 
compartilhada. 
Materiais: Folha sulfite, caneta hidrocor, lápis de cor, giz de cera. 
Descrição: Com um desenho pronto (coelho) realizar a figura de fundo 
utilizando toda sua imaginação e sentimentos. 
Usuário criou um coelho vaca com uma plantação de cenouras ao redor. 

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: Lino Carlos Franzoi Júnior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

23/03/2021 Atividade: Pintura de livre expressão com tinta Guache. 
Objetivos: Expressar seus sentimentos, aumentar a criatividade, atenção 
compartilhada, autonomia. 
Materiais: Tinta Guache de várias cores, pincéis, papel ou papelão, 
avental, prato, pote para água, régua e lápis. 
Descrição: Pintar de livre expressão, utilizando as tintas sobre o papel. 
Usuário escolheu as tintas verdes, azul, preta e vermelha, pintando linhas 
e formações geométricas. 

30/03/2021 Atividade: Desenhando sobre vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou em dupla com a terapeuta de Artes, onde 
pode expressar sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e 
pensar.  
 Gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante todo o tempo em 
que desenhava. 

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos deste ano. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Marcus Paulo de Alcântara Saraiva 
Data Nascimento: 15/03/2007 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

23/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. Usuário escolheu monstros/criaturas alienígenas... 

30/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 
Usuário escolheu um canguru. 

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos deste ano. 
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AMA 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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

02/03/2021 Atividade: Pintura com giz de cera. 
Objetivos: Aprender a utilizar este material, esperar a vez, manter foco na 
atividade proposta. 
Materiais: Papel sulfite, pincel atômico, giz de cera. 
Descrição: Usuária chegou bem agitada, dispersa, foi difícil voltar a calma 
e atenção para realizar a atividade. Necessitou muita orientação e 
conversa. Chamava a mãe e queria ir conhecer a casa nova.  Pediu para 
desenhar um gato, uma ovelha, um pato e uma cobra (apresentando 
medo da mesma). 

09/03/2021 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Aumentar o vínculo terapêutico e atenção compartilhada. 
Manusear o material. 
Materiais: Massa de modelar, forminhas, palitos de picolé, pequenos 
objetos (bolinha, boneco) 
Descrição: Com a massa de modelar fazer rolinhos, amassar, apertar e 
moldar com a utilização das forminhas, encontrar os objetos escondidos 
na massinha. Usuária demonstrou bastante interesse na atividade 
proposta, não chorando durante esta terapia. 

16/03/2021 Atividade: Pintura com lápis de cor. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, vínculo terapêutico. 
Materiais: Folha sulfite e lápis de cor de várias cores. 
Descrição: Usuária chegou agitada, não queria colocar a máscara. Custou 
acalmar-se para realizar a terapia.  
Pintou um arco íris, castelo, pato, princesa. 

23/03/2021 Usuária faltou. 

30/03/2021 Usuária faltou. 

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 
 
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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

02/03/2021 Atividade: De olhos vendados. 
Objetivos: Manter atenção compartilhada, esperar a vez, trabalhar com a 
ludicidade desenhando de olhos vendados. 
Materiais: Uma venda, folha de papel Sulfite ou outra colorida, pincel 
atômico na cor que escolher... 
Descrição: Usuário irá desenhar sobre a folha, de olhos vendados sem 
espiar em nenhum momento. Só quando o desenho estar pronto “ele que 
escolhe o tempo” é que retira a venda. Após pode colorir. 

09/03/2021 Atividade: Teatro de sombras.  
Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que diverte, ensina, 
melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de ideias. 
Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados em 
papel, colados em espetinho de madeira.  
Descrição: Escolha do tema, dos personagens, estória, divisão de tarefas, 
apresentação na caixa. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. 
Desde a escolha dos personagens até a apresentação da estória.  
Muito interessado na atividade proposta. Foi criativo e pouco comunicativo. 

16/03/2021 Atividade: Desenhando sobre vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário desenhou carrinhos e caminhões, onde pode expressar 
sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e pensar.  
 Gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante todo o tempo em 
que desenhava. 

23/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
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Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. Usuário escolheu criaturas engraçadas... 

30/03/2021 Atividade: Desenhando paisagem fundo. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a imaginação. Desenvolver atenção 
compartilhada. 
Materiais: Folha sulfite, caneta hidrocor, lápis de cor, giz de cera. 
Descrição: Com um desenho pronto (coelho/coração) realizar a figura de 
fundo utilizando toda sua imaginação e sentimentos. 
Escreveu seu nome no interior do coração e pintou um coelho arco-íris... 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através das Artes. 
Criar novas formas através de sua imaginação criadora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2066 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Expressando sentimentos através do desenho. 
Objetivos: Expressar seus sentimentos através de um desenho, comunicar 
algo que gostaria de forma diferente da usual, manter o foco na atividade 
sugerida. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuária desenhou no vidro utilizando sua criatividade, atenção 
e destreza. Muito comunicativa , soube expressar o que estava sentindo. 

11/03/2021 Atividade: Desenho com palitos de picolé sobre a mesa. 
Objetivos: Descobrir novas formas de desenhar e uso diferenciado de 
suportes em Artes. 
Materiais: Mesa e palitos de picolé de tamanhos variados. 
Descrição: Criar seu desenho sobre a mesa, explorando toda sua 
superfície, aproveitando o espaço. 
Usuária demonstrou criatividade desenhando uma pessoa e foi muito 
participativa durante toda a atividade. 

18/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

25/03/2021 Atividade: Origami. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, controle na motricidade 
fina, entre outros. 
Materiais: Papel sulfite, giz de cera, tesoura ou régua. 
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Descrição: Usuária mostrou-se bastante interessada durante a terapia. 
Relatou que a única dobradura que já havia feito há muito tempo foi um 
barquinho. Neste atendimento realizou origami mais elaborado 
Borboletas, onde exigiu maior mediação por parte  da terapeuta de Artes. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Expressando sentimentos através do desenho. 
Objetivos: Expressar seus sentimentos através de um desenho, comunicar 
algo que gostaria de forma diferente da usual, manter o foco na atividade 
sugerida. 
Materiais: Folha de papel, lápis de cor, lápis de escrever, borracha, 
canetinha hidrocor, entre outros... 
Descrição: Usuária desenhou na folha seres mitológicos, utilizando muita 
criatividade e destreza.  

11/03/2021 Usuária faltou. 

18/03/2021 Faltou. 

25/03/2021 Atividade: Pintura e recorte. 
Objetivos: Desenvolver atenção mediada, coordenação, entre outros. 
Materiais: Folha de A4, tesoura, lápis de cor, giz de cera. 
Descrição: Usuária irá pintar um rosto estilizado para depois poder 
recortar o cabelo do(a) boneco(a). Muito participativa fez o “boneco arco-
íris”. 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através das Artes. 
Criar novas formas através de sua imaginação criadora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Confecção de pipa Sapinho. 
Objetivos: Identificar a cultura local. Desenvolver a coordenação. 
Materiais: Papel sulfite ou outro, linha, tesoura. 
Descrição: Como herança da nossa cultura Açoriana, a brincadeira da pipa 
fez e faz parte das brincadeiras da infância em Santa Catarina. A proposta 
é a de desenvolver uma pipa de papel e linha, popularmente conhecida 
como Sapinho. 

11/03/2021 Atividade: Xilofone com copo de água. 
Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem como 
estimular as habilidades auditivas.  
Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser o cabo 
de uma colher de plástico ou madeira).  
Descrição: Para construir nosso xilofone basta enxer os copos com diferentes 
níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o som. A escalinha 
completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), seguido pelas notas Ré, Mi, Fá, 
Sol, Lá e Si, mas você pode brincar musicalmente com menos copos também.  
Para ficar mais divertido, você pode colorir a água com anilina colorida, e depois 
é só pegar suas baquetas e tocar o seu xilofone! 

18/03/2021 Atividade: Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021. 
Objetivos: Proporcionar momentos de interação em família; 
Facilitar o conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando 
na contextualização de acontecimentos sociais. 
Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 
oralidade. 

Descrição: Este ano teremos os Jogos Olímpicos sediados em Tóquio, 
Japão. Pensando nisso a proposta desta semana é para que a família se 
reúna e pesquise sobre o evento. 

 Agora que vocês já pesquisaram, cada um da família escolherá duas 
modalidades para demonstrar como são realizadas (através de gestos, 
mimicas, como se estivesse realizando o esporte). 
Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame 
atenção/ que você não conheça. 
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Crie um momento agradável em família para a pesquisa e demonstração 
das modalidades escolhida. 

25/03/2021 Atividade: Pintando com os pés. 
Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e coordenação motora. 
                   Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou similar, 
pote, água. 
Descrição: Chame toda a família para participar, sentem-se com cuidado, 
estando descalços e realizem suas pinturas. Soltem a imaginação... Após o 
término vocês poderão expor suas obras de arte num varal, ou mural na parede. 
Obs: Caso não tenham pincel em casa, ou se preferirem, vocês poderão pintar 
com seus próprios pés. 

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos este ano. 
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AMA 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: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Boneco engraçado no vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário logo perguntou se podiam ser bichos. Assim pode 
expressar sua individualidade, seus sentimentos e formas de criar e 
pensar. Relatou que gostou da atividade proposta, envolvendo-se durante 
todo o tempo que desenhava vários animaizinhos... 

11/03/2021 Atividade: Desenho divertido com caneta hidrocor. 
Objetivos: Desenvolver vínculo terapêutico, aumentar a atenção 
compartilhada, reconhecer novo material. 
Materiais: Folha de A4 e caneta hidrocor de diversas cores. 
Descrição: Num desenho grande, à escolha do usuário, dividir em várias 
partes e desenhar várias formas com caneta hidrocor, uma em cada parte. 
Usuário demonstrou muito interesse pela atividade proposta. Manteve 
boa atenção e interação durante a mesma. 

18/03/2021 Atividade: Colagem de adesivos. 
Objetivos: Aumentar atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: Folha A4, adesivos variados, giz de cera. 
Descrição: Dispor os adesivos colando-os sobre a folha como preferir. Usar 
a criatividade para desenhar a paisagem de fundo de acordo com as 
figuras que foram coladas. Usuário escolheu dinossauros e flores. 

25/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
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Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Criar novas formas através de sua imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Boneco engraçado no vidro. 
Objetivos: Desenhar bonecos de forma engraçada, aumentar o vínculo 
terapêutico, atenção compartilhada, utilizar outros suportes em Artes. 
Materiais: Vidro, canetão para quadro branco, papel toalha. 
Descrição: Usuário pode expressar sua individualidade, seus sentimentos 
e formas de criar e pensar. Relatou que gostou da atividade proposta, 
envolvendo-se durante todo o tempo em que desenhava. 

11/03/2021 Atividade: Dobradura e montagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, concentração e 
coordenação. 
Materiais: Folhas sulfite , tesoura, cola, giz de cera. 
Descrição: Realizar a dobradura do barquinho, depois colar em outra folha 
na orientação que desejar e desenhar a figura do fundo do barco.  
Usuário muito atencioso e colaborativo. 

18/03/2021 Atividade: Colagem de adesivos. 
Objetivos: Aumentar atenção, concentração, criatividade. 
Materiais: Folha A4, adesivos variados, giz de cera. 
Descrição: Dispor os adesivos colando-os sobre a folha como preferir. Usar 
a criatividade para desenhar a paisagem de fundo de acordo com as 
figuras que foram coladas. Usuário escolheu bolas coloridas, quadros,etc. 

25/03/2021 Faltou. 

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos este ano. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza 
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

04/03/2021 Atividade: Confecção de pipa Sapinho. 
Objetivos: Identificar a cultura local. Desenvolver a coordenação. 
Materiais: Papel sulfite ou outro, linha, tesoura. 
Descrição: Como herança da nossa cultura Açoriana, a brincadeira da pipa 
fez e faz parte das brincadeiras da infância em Santa Catarina. A proposta 
é a de desenvolver uma pipa de papel e linha, popularmente conhecida 
como Sapinho. 

15/03/2021 

Realizado atendimento online - Conversamos sobre o período de férias, 
fizemos os combinados referente aos atendimentos online. Orientado 
sobre os próximos atendimentos. Samuel comenta que visitou os amigos 
na escola e se sentiu desconfortável, muito timido, mas ficou feliz por este 
momento. Durante o atendimento online também apresenta bastante 
timidez com dificuldade para olhar a camera.  

22/03/2021 

Realizado atendimento presencial - Samuel chegou bastante timido ao 
cumprimentar os demais terapeutas,  porém em atendimento bastante 
comunicativo. Trabalhamos a questão das emoções e a dificuldade com 
frustração e expressividade de sentimentos (raiva). Samuel compreende 
as situações mas demonstra dificuldade de autopercepção e autocontrole. 
Foi orientado refente a situação ocorrida de descontrole emocional e 
agressividade em casa.  

29/03/2021 

Realizado atendimento online - Realizada escuta terapeutica. Samuel se 
apresenta mais confortável com bom contato visual, bastante 
comunicativo. Conversamos sobre dificuldades de socialização/interação, 
comportamentos e falas. Trabalhamos a percepção das situações e as 
habilidades sociais. 

Objetivos Usuário ainda não iniciou os atendimentos este ano. Em isolamento social 
devido a Covid 19. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Usuário faltou. 

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Faltou. 

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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Relatório Mensal 

Usuário:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Atividade: Modelando com massinha. 
Objetivos: Aumentar a atenção, concentração, criatividade e tempo de 
permanência na mesma atividade. 
Materiais: Massa de modelar colorida, forminhas de plástico, palitos de 
picolé. 
Descrição: Enrolar/ serpentinas, fazer bolinhas, amassar com as mãos e 
cortar com os moldes de plástico a massa de modelar. Usuário foi 
participativo, porém com pouca tolerância de troca na atividade. 

19/03/2021 Faltou. 

26/03/2021 Atividade: Colagem no coelho da Páscoa. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido. 
Descrição: Realizar o desenho com o lápis sobre o papel sulfite ou papelão, 
depois passar cola para que sejam fixados os pedacinhos de E.V.A .  

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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Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Março 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Atividade: Desenho no vidro. 
Objetivos: Aumentar a criatividade, observar outras formas de desenhar, 
em suportes diferenciados. 
Materiais: Vidro, caneta para quadro branco, papel toalha para apagar. 
Descrição: Será sugerida uma brincadeira de forca através de desenho 
para que o usuário mude seu foco de desenho.  
Aceitou e achou interessante a proposta sugerida. Criou vários desenhos 
diferentes. 

19/03/2021 Atividade: Jogo de Artista. 
Objetivos: Expressar a criatividade, aumentar tempo de permanência 
numa mesma atividade, desenvolver atenção, concentração. 
Materiais: Papel A4, 1 dado, lápis de escrever, borracha, canetas hidrocor 
coloridas, Fichas com as figuras. 
Descrição:  Cada jogada desenhar a parte da figura que está indicada no 
número que sair no dado.  
Lembre-se que o artista é você. Além das partes do corpo tem outros 
elementos que você pode utilizar para compor seus desenhos. 
Você pode fazer os desenhos das figuras no tamanho que preferir. O 
importante é encaixar as partes e criar interações divertidas entre as 
figuras. 

26/03/2021 Atividade: Jogo milenar Chinês Tangram. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, percepção, atenção compartilhada, 
raciocínio lógico. 
Materiais: Quebra cabeça de sete partes Tangram, folha com as figuras e 
gabaritos para conferência. 
Desenvolvimento: Cada um escolhe uma figura e tenta montar o Tangram. 
Usuário escolheu um coelho e depois um Chinês. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e 
suportes. 
Criar ou recriar formas expressivas. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Março  
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

05/03/2021 Usuários dispensados. Equipe foi receber a 1ª dose da vacina contra a 
Covid-19.  

12/03/2021 Usuário faltou. 

19/03/2021 Atividade: Modelando com massinha. 
Objetivos: Aumentar a atenção, concentração, criatividade e tempo de 
permanência na mesma atividade. 
Materiais: Massa de modelar colorida, forminhas de plástico, palitos de 
picolé. 
Descrição: Enrolar/ serpentinas, fazer bolinhas, amassar com as mãos e 
cortar com os moldes de plástico a massa de modelar. Usuário foi 
participativo, porém com pouca tolerância de troca na atividade, 
querendo subir as escadas e repetindo as letras e números. 

26/03/2021 Atividade: Colagem no Ovo de Páscoa. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, reconhecer outras formas 
de Artes, manusear novos materiais e suportes. 
Materiais: Cola, papel A4, lápis de escrever, papelão, E.V.A picado 
colorido.  
Descrição: Realizar o desenho com o lápis sobre o papel sulfite ou papelão, 
depois passar cola para que sejam fixados os pedacinhos de E.V.A .  

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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RELATÓRIO MESNAL – MARÇO/2021 
Fisioterapeuta Mauricio dos Santos 

 
 
Paciente:  Amanda Serpa Chernicoski 
Data Nascimento: 28/05/1988 - 32 anos 
Mês: Março/2021  
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural; 
Melhorar a ativação neuromuscular. Estratégias: exercícios de ativação 
neuromuscular de MMII e tronco na posição DD; Manutenção da posição 
ortostática sem informação visual e com perturbações nos três planos de 
movimento. Desenvolvimento: Mostra pouca consciência corporal e 
pouca tolerância a força. Relata medo de fechar os olhos. Apresenta muita 
oscilação postural. Liberada em BEG. 

09/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural; 
Melhorar a ativação neuromuscular. Estratégias: exercícios de ativação 
neuromuscular de MMII e tronco na posição DD; Manutenção da posição 
ortostática sem informação visual e com perturbações nos três planos de 
movimento. Desenvolvimento: Conseguiu aumentar o tempo de 
manutenção nas posições. Na estabilidade postural ainda mostra 
insegurança e medo ao fechar os olhos. Liberada em BEG. 

16/03/21 Usuária não compareceu. 

23/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural; 
Melhorar a ativação neuromuscular. Estratégias: exercícios de ativação 
neuromuscular de MMII e tronco na posição DD; Manutenção da posição 
ortostática sem informação visual e com perturbações nos três planos de 
movimento. Desenvolvimento: estava reclamando de dor no punho 
direito, no joelho esquerdo, nos quadris e na cabeça. Se apresentou 
bastante dispersa e não conseguindo focar nas propostas. O atendimento 
não foi realizado com êxito. Liberada em BEG. 

30/03/21 Não foi realizado atendimento de Fisioterapia, pois o terapeuta se 
ausentou para realizar exame médico. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues  
Data Nascimento: 08/05/2017 – 3 anos 10 meses 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Estratégias: Jogo de empilhar e derrubar copos com 
uma bola; Estourar bolinhas de sabão. Desenvolvimento: Apresentou 
muita dificuldade em empilhar os copos em forma de torre, mostrando 
ter baixo nível de tolerância a frustação e pouca persistência em encarar 
os desafios. Mostrou agressividade como forma de brincadeira. No jogo 
cmo as bolinhas de sabão, mostrou boa coordenação visuomotora em 
estoura-las. Mostrou pular com os dois pés. Entretanto mostrou 
imaturidade na estabilidade postural frente a perturbações. Liberado em 
BEG. 

09/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Estratégias: Uso de jogos com bola; pegar as bolhinhas 
de sabão; uso de massinha de modelar. Desenvolvimento: No inicio quis 
fugir pois tinha que abrir a maçaneta da porta por si mesmo. No jogo com 
bola (jogar um para o outro) conseguiu jogar para mim, porem por curto 
período de tempo. Na massinha de modelar começou a coloca-la na boca 
e cada vez que eu dizia para não colocar ele fazia e ria. Guardei a massinha 
e começou as birras. Liberado em BEG. 

16/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Estratégias: Uso de jogos com bola; pegar as bolhinhas 
de sabão; uso de massinha de modelar. Desenvolvimento: ao entrar na 
sala apontou para a massinha de modelar, incentivei a se comunicar para 
mim. No uso das massinhas fomos ampliando o repertório de 
manipulação. Depois realizamos jogos com bola. Porém o usuário tem 
tendência em querer jogar a bola forte no chão. Tem dificuldades em 
compartilhar com o outro. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

30/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Estratégias: Uso de jogos com bola; pegar as bolhinhas 
de sabão; uso de massinha de modelar. Desenvolvimento: Vem 
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mostrando maior atenção compartilhada e verbalizando palavras simples, 
com sentido comunicativo. Tem momentos de agressividade ao jogar 
objetos no chão com força e também realizou heteroagressão. Liberado 
em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 – 8a 11m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Realizado atendimento em conjunto com a Fonoaudiologia. Objetivos: 
Apresentação da sacola de férias; aprimorar a comunicação social; 
melhorar a coordenação visuomotora. Estratégias: Incentivar formas de 
comunicar sobre o que foi feita nas férias, através da sacola de férias; 
Utilização de livro com encaixe de peças para contextualizar a história. 
Desenvolvimento: Lemos a carta das férias e incentivávamos a pegar o 
objeto relacionado ao que estávamos lendo das férias dele. Não demostra 
prestar atenção plena, tendo que ser conduzido a pegar os objetos. No 
livro de histórias, conseguiu encaixar as peças relacionadas. Tem 
tendencia em se levantar, dar pulinhos e vocalizar palavras ininteligíveis. 
Liberado em BEG. 

09/03/21 Usuário em BEG. Atendimento realizado em Conjunto com Fonoaudióloga 
Karina. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora. Estratégia: 
Montar torres (com copos, com dados e com lego) e derruba-las com uma 
bola. Desenvolvimento: De inicio pareceu não compreender, auxiliávamos 
mostrando e conduzindo-o. Teve um momento que estava na sentado na 
maca e ao jogar a bola derrubou a torre, e ao perceber que os terapeutas 
comemoraram, quis derrubar todas as torres que estavam em pé. 
Liberado em BEG. 

16/03/21 Realizado atendimento em conjunto com a Fonoaudiologia. Objetivos: 
Aprimorar a comunicação social; melhorar a coordenação visuomotora. 
Estratégias: Utilização de tábua com peças de encaixe; Jogar bolinhas no 
chão, um para o outro. Desenvolvimento: Não demostra prestar atenção 
plena, tendo que ser conduzido a pegar os as formas e colocar nos 
encaixes. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário em BEG. Atendimento realizado em Conjunto com Fonoaudióloga 
Karina. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora. Estratégia: 
Montar torres (com copos, com dados e com lego) e derruba-las com uma 
bola. Desenvolvimento: Com demonstração e incentivo conseguiu montar 
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uma torre. Em apenas um momento mostrou intenção em lançar a bola 
na torre, porém sem força e precisão. Liberado em BEG. 

30/03/21 Não foi realizado atendimento de Fisioterapia, pois o terapeuta se 
ausentou para realizar exame médico. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 – 3 anos 11 meses 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Não houve atendimento pois equipe se dirigiu a unidade de saúde para 
receber vacina. 

12/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor; diminuir a agitação motora. Estratégias: Estourar 
bolhinhas de sabão com as mãos na posição sentado sem apoio de tronco; 
subir e descer do espaldar. Desenvolvimento: Manteve postura ereta, 
estável e simétrica ao estourar as bolhinhas na posição sentado sem 
apoio. Ao subir no espaldar se mostra um pouco agitado e sem atenção. 
Ainda mostra uma ligeira dificuldade em coordenar movimentos 
bilaterais. Liberado em BEG.  

19/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor; diminuir a agitação motora; Aprimorar a estabilidade 
postural. Estratégias: Treino de subir e descer do espaldar; caminhar em 
um circuito de equilíbrio. Desenvolvimento: Mostra com melhor controle 
bilateral para subir e descer do espaldar. Mantem relativamente boa as 
reações de equilíbrio, porem aspectos atencionais e de agitação precisam 
ser melhorados. Liberado em BEG. 

26/03/21 Usuário faltou ao primeiro atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arthur Vinícius Campos 
Data Nascimento: 18/09/2019 – 1ano e 5 meses 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

29/03/21 Realizado 1ºatendimento com o usuário. Onde foi realizado processo de 
criação de vínculo. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Benjamim Veit da Silva 
Data Nascimento:  
Mês: Março /2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

22/03/21 1º Atendimento realizado com o usuário. Iniciamos com processo de 
criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Liberado em BEG. 

30/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Benício Ramos Martins 
Data Nascimento: 29/05/2016  - 4a 9m 
Mês: Março /2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

22/03/21 1º Atendimento realizado com o usuário. Iniciamos com processo de 
criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Atrasos em habilidades de 
correr e lançar e receber objetos. Liberado em BEG. 

29/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Continuar o processo de vínculo e avaliação 
fisioterapêutica. Desenvolvimento: Usuário mostra imaturidade na 
habilidade de lançar e receber uma bola. Faltando coordenação 
visuomotora e precisão. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 – 4a e 1m 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

12/03/21 Realizado 1ºatendimento de fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado 
processo de criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Mostrou 
pouco contato com o terapeuta. Liberado em BEG. 

19/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Criar vínculo; Aprimorar o desenvolvimento 
neuropsicomotor dando ênfase no desenvolvimento de habilidades de 
atenção compartilhada. Estratégias: Aproveitar a demonstração de 
interesse da criança em algo e a parti disso se aproximar e inserir novos 
elementos de ação e inter-ação. Desenvolvimento: Usuário parece se 
interessar por coisas que rodam e por jogos sensório sociais. Liberado em 
BEG. 

26/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar o vínculo; Aprimorar o 
desenvolvimento neuropsicomotor dando ênfase no desenvolvimento de 
habilidades de atenção compartilhada. Facilitar a utilização e permanecia 
no uso da máscara. Estratégia: Inserção progressiva da máscara a partir 
de momentos de interesse do usuário. Desenvolvimento: Usuário, quando 
distraído permitia contato da máscara com o rosto, porém quando se dava 
conta, tirava a máscara. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  9anos e 2meses 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

09/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

16/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

23/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

30/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento:  03/01/2009  -  12anos  
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário não compareceu. 

08/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
CIRCUITO DE EXERCÍCIOS. Circuito 2: Utilizar dois objetos, para marcar, a 
uma distância de mais ou menos 5 metros. Após isso, em uma das 
extremidades, começar a atividade, realizando um deslocamento frontal, 
em direção até a outra extremidade, realizando durante 30 segundos. Em 
uma das extremidades, começar a atividade, realizando um deslocamento 
de costas (pode ser andando), em direção até a outra extremidade, 
realizando durante 30 segundos.  Em uma das extremidades, começar a 
atividade, realizando um deslocamento lateral, em direção até a outra 
extremidade, realizando durante 30 segundos. Descansar em torno de 2 
minutos e repetir o circuito 4 vezes. 

15/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa Ativiade: 
Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021. Cada um da família 
escolherá duas modalidades para demonstrar como são realizadas 
(através de gestos, mimicas, como se estivesse realizando o esporte). 
Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame 
atenção/ que você não conheça. Crie um momento agradável em família 
para a pesquisa e demonstração das modalidades escolhida. Objetivos: - 
Proporcionar momentos de interação em família; - Facilitar o 
conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 
contextualização de acontecimentos sociais. -Auxiliar no desenvolvimento 
de habilidades de expressão corporal e oralidade. 

22/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Pintando com os pés. Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e 
coordenação motora. Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou 
similar, pote, água. Chame toda a família para participar, sentem-se com 
cuidado, estando descalços e realizem suas pinturas. Soltem a 
imaginação... Após o término vocês poderão expor suas obras de arte num 
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varal, ou mural na parede. Obs: Caso não tenham pincel em casa, ou se 
preferirem, vocês poderão pintar com seus próprios pés. 

29/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Atividade: Estátua. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, 
equilíbrio e estabilidade; Desenvolver habilidades de atenção, 
concentração;  Instigar o interesse pela música e dança. Descrição: Esta 
brincadeira consiste em colocar uma música para tocar (pode ser no 
celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se divirtam 
dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som pausa a 
música. Todos que estiverem dançando devem permanecer como uma 
estátua. Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas inusitadas 
que a garotada fizer. Num outro momento, pode-se trocar a pessoa que 
cuida da música para que todos possam participar como estátua. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Davi Costa Rocha 
Data Nascimento:  26/03/2015  -  6anos  
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário em BEG. Iniciamos com a apresentação da sacola de férias. Porém 
teve muita dificuldade em me relatar, pois se mostrava muito disperso e 
“choroso”, querendo fazer apenas o que era de seu interesse. Apresentou 
muita resistência em ouvir as propostas. Objetivos: Aprimorar a 
coordenação visuomotora e a coordenação bilateral. Estratégias: Subir e 
descer do espaldar; Pegar uma bola da mão do terapeuta que desviava do 
seu alcance. Desenvolvimento: Apresentou dificuldades ao subir no 
espaldar e não conseguiu descer, pois mostrava incoordenação e medo. 
Ao ser encorajado mostrou maior segurança; Mostrou boas respostas 
motora ao buscar a bola, e mostrou engajamento na tarefa. Liberado em 
BEG. 

11/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural; aprimorar 
o foco de atenção na tarefa motora. Estratégias: Utilização de 
movimentos na bola feijão em DD e DV. |realização de imitação de 
movimentos simples de forma espelhada. Desenvolvimento: Usuário 
mostrou muita dificuldade em imitar os movimentos por dificuldades de 
seguir ordens e/ou querer realizar somente o que era de seu interesse. Na 
bola feijão mostrou engajamento e teve motivação ao realizar os 
movimentos. Liberado em BEG. 

18/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
Aumentar a resposta de reação e agilidade. Estratégias: Jogo de desviar 
de dados de espuma que vem em sua direção; Jogo de duelo de espadas 
de espuma. Desemvolvimento: Mostrou engajamento e animação. 
Apresentou bom desempenho motor, com variação e fluidez nos 
movimentos. Porém faz muitas birras quando não obtém o que quer. 
Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
Aumentar a resposta de reação e agilidade. Estratégias: Jogo de desviar 
de dados de espuma que vem em sua direção; Posições e mobilidade na 
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bola suíça. Desenvolvimento: Usuário não se mostrou engajado na 
primeira atividade, pois queria pegar alguns brinquedos que estavam 
sobre a mesa. Realizou a proposta porém sem motivação. Na bola suíça, 
mostrou maior engajamento. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 12a  
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

1º/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

08/03/21 Usuário apresentava sinais gripais e foi orientado a voltar pra casa. 

15/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

22/03/21 Usuário em BEG. Foi realizada reavaliação fisioterapêutica, visto que o 
último atendimento se deu no ano passado. Usuário apresentou hipotonia 
muscular; fraqueza e déficits no controle motor dos estabilizadores do 
quadril e restrição da extensão total do cotovelo. Liberado em BEG. 

29/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar a força muscular em estabilizadores 
do quadril; Aprimorar a velocidade de reação; melhorar a estabilidade 
postural. Estratégias: exercício de flexão de quadril em DD. Receber uma 
bola vindo em várias direções, inclusive longe do corpo. Treino de 
equilíbrio na prancha. Desenvolvimento: usuário foi participativo porém 
com pouca motivação. Liberado em BEG. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Eduardo Henrique Comin 
Data Nascimento: 21/08/2007 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

23/03/21 Realizado 1º atendimento de fisioterapia. Objetivos: criar vínculo e 
avaliação fisioterapêutica. Liberado em BEG. 

26/03/21 Usuário em BEG. Relato do usuário: “quero ser mais ágil com as mãos”. 
Objetivos: continuação da avaliação fisioterapêutica. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 -  9anos 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Usuário não compareceu. 

12/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar o tônus muscular; ganhar força 
muscular na flexão plantar do tornozelo; Aprimorar a estabilidade 
postural. Estratégias: Exercício de força para plantiflexores do tornozelo; 
Rastejo no chão; manutenção da posição de 4 apoios. Desenvolvimento: 
Não se mostrou totalmente engajado. Parece cansar fácil. Mantem coluna 
em flexão na posição de 4 apoios e mostra pouco controle consciente dos 
movimentos. Liberado em BEG. 

19/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

26/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar o tônus muscular; ganhar força 
muscular na estabilização do quadril e tronco. Estratégia: Elevação e 
sustentação de MMII na posição DD; Movimentos de rastejo; subir e 
descer do espaldar. Desenvolvimento: mostra falta de força e estabilidade 
em realizar o exercício. Incoordenação em fletir e rodar externamente o 
quadril para realizar o movimento de rastejo. No espaldar aconteceu 
queda mas sem dano. Liberado em BEG. 
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Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Ênio Costa Napp 
Data Nascimento:  09/08/2016 – 4a 7m 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Usuário em BEG. 1º atendimento de fisioterapia. Realizado processo de 
criação de vínculo e avaliação. Realizada observação livre dos 
movimentos. A princípio utilizou bem o espaço, realizou transições 
adequadas entre as posições. Entretanto pareceu bastante agitado e com 
pouco foco de atenção. Liberado em BEG. 

12/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

19/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Processo de avaliação, não obtive 
informações suficientes para formular um diagnóstico funcional. 
Desenvolvimento: Usuário mostra agitação intensa e dispersão da 
atenção. Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário faltou ao atendimento.  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 – 10a  
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

12/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural; Melhorar 
a coordenação visuomotora; Promover a abundância motora. Estratégias: 
Lançar e receber uma bola estando em cima de uma superfície instável; 
Posições na bola suíça. Desenvolvimento: Usuário mostrou tendencia em 
lançar e receber a bola de uma maneira somente. Auxiliei a ampliar as 
possibilidades. Realiza porem mostra não assimilar. Liberado em BEG. 

19/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

26/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento:  16/02/2007 – 13anos 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

12/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

19/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

25/03/21 Família optou pelo distanciamento social. Foi enviado atividade para 
realizar em casa. Atividade para casa: Objetivo – Autonomia, 
independência e percepção. Como fazer? Vamos propor momentos 
dentro da rotina do Fernando que o coloque em situações de decisão!!!- 
Cada situação deve ser realizada em um dia diferente; - 3 dias da semana 
(Exemplo: Segunda, quarta e sexta). Após o banho: 1º dia: Deixar separado 
em cima de sua cama duas peças de roupa, solicitar que ele escolha. (Ex: 
Fernando, em cima da cama tem duas roupas pra você colocar, pegue a 
que você preferir);  2º dia: Deixar separado em cima da cama duas peças 
de roupa, sendo uma de calor e uma de frio, e falar pra ele como está o 
clima (Frio ou calor), solicitar que ele escolha a roupa. (Ex: Fernando, hoje 
está muito calor, precisamos colocar uma camiseta sem mangas, qual 
você vai escolher?). Obs.: Caso ele tenha dificuldades, você pode ajudá-lo 
mostrando a roupa “Olhe essa aqui, não tem manga, acho que pode ser 
essa”.  3º dia: Solicitar que pegue a roupa dentro do guarda roupa, 
seguindo os comandos “Fernando abre o guarda roupa e pegue a cueca” 
(Em seguida solicitar as outras peças). Obs.: Caso ele tenha dificuldades 
de fazer sozinho, auxilie ele no processo, abrindo o guarda roupa junto 
com ele, apontando para a peça de roupa que ele precisa pegar. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento:  11/12/2008  12anos  
Mês: Março/ 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora e a 
velocidade de reação; Aprimorar a estabilidade postural dinâmica. 
Estratégias: Tarefas sistematizadas e progressivas de lançar bolar para 
cima e pegar no ar; Prnacha de equilíbrio. Desenvolvimento: Apresentou 
boas respostas ao pegar uma bolinha que caia em direções aleatórias e 
também em jogar a bolinha com uma mão e pegar com a mesma. 
Apresentou  dificuldades em jogar a bola com uma mão e pegar com a 
outra; Na prancha de equilíbrio, mostrou coragem e determinação como 
fatores cognitivos positivos, porem mostrou pouco tempo de permanecia 
em equilíbrio. Liberado em BEG. 

08/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a força muscular na articulação do 
quadril e joelhos; Aumentar a elasticidade dos músculos da cadeia póstero 
inferior; Aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Alongamento 
ativo de cadeia póstero inferior; exercícios de flexão de quadril em DD; 
Manutenção da estabilidade postural em posição ortostática com 
perturbações nos três planos de movimento. Desenvolvimento: De inicio 
proporcionei 5 minutos de aquecimento a livre escolha do usuário, que 
escolheu o pula pula. Porem quando chamei para realizar as atividades 
propostas começou a relatar cansaço e perder o foco de atenção. 
Apresentou bastante instabilidade lateral. Liberado em BEG.  

15/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a força muscular na articulação do 
quadril e joelhos; Aumentar a elasticidade dos músculos da cadeia póstero 
inferior; Aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Alongamento 
ativo de cadeia póstero inferior; exercícios de flexão de quadril em DD; 
Manutenção da posição de 4 apoios e realização de flexão e extensão da 
coluna vertebral. Desenvolvimento: Mostra fraqueza em músculos 
estabilizadores do quadril e iliopsoas. Pouca mobilidade e controle 
muscular consciente na flexão e extensão da coluna em posição de 4 
apoios. Liberado em BEG. 
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22/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a força muscular na articulação do 
quadril e joelhos; Aumentar a elasticidade dos músculos da cadeia póstero 
inferior; Aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Alongamento 
ativo de cadeia póstero inferior; exercícios de flexão de quadril em DD; 
Manutenção da posição de 4 apoios e realização de flexão e extensão da 
coluna vertebral. Desenvolvimento: Usuário mostra fuga e dispersão da 
atenção e da motivação quando dirigido a realizar as propostas. Liberado 
em BEG. 

29/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a força muscular na articulação do 
quadril e joelhos; Aumentar a elasticidade dos músculos da cadeia póstero 
inferior; Aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Alongamento 
ativo de cadeia póstero inferior; exercícios de flexão de quadril em DD; 
Manutenção da estabilidade postural em posição ortostática com 
perturbações nos três planos de movimento. Desenvolvimento: De inicio 
proporcionei 5 minutos de aquecimento a livre escolha do usuário, que 
escolheu o pula pula. Depois do exercício livre o direcionei para as 
propostas porem começou a desviar o foco e se dizer cansado. Liberado 
em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriel Luis Pereira Andrade 
Data Nascimento:  21/02/2015   6anos  
Mês: Março/ 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor, dando ênfase na estabilidade postural. Estratégias: Uso 
de pranchas instáveis e bola suíça. Desenvolvimento: De inicio, enquanto 
eu explicava o que iriamos fazer, o usuário apresentava-se bastante 
disperso, varrendo com o olhar toda a sala. Ao iniciar a tarefa em cima da 
prancha instável manteve bom foco de atenção. Mostra bastante 
desenvoltura em superfícies instáveis. Liberado em BEG. 

11/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar o desenvolvimento 
neuropsicomotor, dando ênfase na estabilidade postural. Estratégias: Uso 
de pranchas instáveis e bola suíça. Desenvolvimento: Usuário se 
apresentou muito choroso, tudo o incomodava e começava a reclamar e 
ficar manhoso e também irritadiço. Não foi possível realizar as propostas. 
Liberado em BEG. 

18/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

25/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
melhorar mecanismos de precisão na habilidade manipulativa de lançar. 
Desenvolvimento: Mostrou bastante motivado e participativo. Precisa 
aprimorar precisão e controle da força. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009– 11a  
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Estimular o engajamento e a motivação no 
processo terapêutico; Melhorar a percepção relacionada ao movimento e 
a consciência corporal. Estratégias: Vincular as questões relacionadas ao 
movimento com a área de interesse do usuário que é a engenharia 
robótica; Exercícios de estabilidade postural com foco da atenção 
concentrada nas sensações causadas pelo exercício. Desenvolvimento: 
Associei a engenharia robótica com o desafio que é manter o robô em 
equilíbrio quando em movimento relacionando com o nosso organismo. 
Mostrou engajamento na conversa. Depois realizamos exercício de 
estabilidade estática em superfície estável sem informação visual, sendo 
conduzido a dar atenção as sensações do corpo. Apresentou grande 
oscilação nesta posição. O conduzi para perceber sensações agradáveis no 
corpo, porém relatou sentir as pernas pesadas como se não conseguisse 
sustentar seu corpo. Pedi para que buscasse uma posição agradável, se 
sentou em posição de índio e curvou a coluna em flexão. Liberado em BEG.  

11/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

18/03/21 Usuário em BEG. Objetivo: Desenvolver as percepções relacionadas ao 
movimento e a consciência corporal. Estratégias:  Focar a atenção nas 
sensações de descarga de peso do corpo sobre a superfície de apoio, assim 
como realizar movimentos e perceber as mudanças de sensações. 
Desenvolvimento: Usuário se mostrou engajado. Relatou não gostar da 
sensação de realizar esforço médio. Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário em BEG. Solicitou que gostaria de ser mais rápido, para brincar 
com seus amigos principalmente de pega pega. Objetivos: Aprimorar a 
orientação postural, principalmente em MMII (tíbia rodada para fora); 
melhorar a ativação neuromuscular e o equilíbrio. Estratégias: 
manutenção da posição ajoelhado com correção da rotação tibial; 
manutenção da posição semiajoelhado. Treino de corrida na esteira. 
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Desenvolvimento: Mostrou-se engajado e participativo. Tem pouca 
resistência muscular em manter as posições. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008  – 12a 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário não compareceu. 

08/03/21 Usuário não compareceu. 

15/03/21 Usuário não compareceu. 

22/03/21 Usuário não compareceu. 

29/03/21 Usuário não compareceu. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10anos 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário em BEG. Foi realizado reavaliação fisioterapêutica. QP: Dores 
constantes na lombar. Na Avaliação apresentou contratura da coluna 
vertebral em flexão; com sinal de rotação vertebral fixa à direita. EIPS 
direita mais alta em relação a esquerda. Postura relaxada na posição 
sentado. Encurtamento muscular de cadeia posterior e de músculo 
quadríceps femoral. Controle consciente neuromuscular deficitário. E 
ventilação pulmonar com predomínio torácico. Liberado em BEG. 

09/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar a elasticidade dos músculos da 
cadeia póstero inferior; Melhorar a mobilidade e o controle motor na 
coluna vertebral. Estratégias: Flexão e extensão da coluna em 4 apoios; 
Em posição ortostática, realizar flexão do quadril apoiando MMSS em uma 
cadeira. Desenvolvimento: Se mostrou engajado, apresentando pouco 
controle consciente sobre a flexão e extensão da coluna, principalmente 
em extensão. Liberado em BEG. 

16/03/21 Realizado atendimento junto com a mãe do usuário para explicar e 
orientar sobre o programa de exercícios para casa. Foram definidas metas 
e estratégias sistematizadas para alcançar os objetivos. O programa 
consiste em dois exercícios. Mobilidade de coluna em flexão e extensão 
na posição de 4 apoios e alongamento de cadeia muscular póstero inferior 
em posição ortostática realizando flexão do quadril com uso de apoio de 
MMSS em banco. Foram passados os exercícios e corrigidas as falhas e as 
dúvidas. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a elasticidade dos músculos da 
cadeia póstero inferior; Melhorar a mobilidade e o controle motor 
relacionados a coluna e quadril. Estratégias: Manutenção prolongada da 
posição de 4 apoios; Exercício do gato-camelo; Manutenção de posição 
com flexão de quadril e extensão de joelho. Desenvolvimento: Ainda 
apresenta dificuldades em coordenar e controlar conscientemente 
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movimentos segmentados da cintura escapular e da cintura pélvica. 
Liberado em BEG. 

30/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a elasticidade dos músculos da 
cadeia póstero inferior; Melhorar a mobilidade e o controle motor 
relacionados a coluna e quadril. Estratégias: Manutenção prolongada da 
posição de 4 apoios; Exercício do gato-camelo; Manutenção de posição 
com flexão de quadril e extensão de joelho. Desenvolvimento: Vem 
mostrando maior controle motor e aumento no tempo de permanência. 
Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Igor dos Santos Migliorini  
Data Nascimento: 09/06/2003 – 17a  
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Não houveram atendimentos neste período pois equipe foi realizar 
vacina. 

12/03/21 Usuário não compareceu. 

19/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação postural. Estratégias: 
Iniciar com aquecimento segmentar para voltar a atenção para os 
movimentos; Manutenção ativa de posturas em posição sentado e 
realizando transições de movimento. Desenvolvimento: Mostrou 
engajamento. Mostra ligeira dificuldade na compreensão e execução dos 
comandos. Liberado em BEG. 

26/03/21 Usuário em BEG. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação 
postural. Estratégias: Iniciar com aquecimento segmentar para voltar a 
atenção para os movimentos; Manutenção ativa de posturas em posição 
sentado e realizando transições de movimento. Desenvolvimento: 
Mostrou engajamento. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 – 13a 2m 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuária em BEG. Apresentando aparente aumento da escoliose. Ao se 
locomover através da marcha apresenta evidente assimetria, sendo a 
pelve direita mais baixa e com tronco rodado para o mesmo lado. 
Objetivos: Aumentar o controle motor de tronco; aumentar a força 
muscular em membros. Estratégias. Manutenção e transições de posições 
(DD elevação de MMII, Ponte, DV, rastejo estático, 4 apoios, locomoção 
em 4 apoios, ajoelhada, semi ajoelhada, de pé). Usuária mostrou 
engajamento somente com uso da música. Mostra pouca estabilidade e 
pouca força muscular. Liberada em BEG. 

11/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aumentar o controle motor de tronco; 
aumentar a força muscular em membros. Estratégias. Manutenção e 
transições de posições (DD elevação de MMII, Ponte, DV, rastejo estático, 
4 apoios, locomoção em 4 apoios, ajoelhada, semi ajoelhada, de pé). 
Desenvolvimento:Mostra pouca estabilidade e pouca força muscular. 
Liberada em BEG. 

18/03/21 Usuária faltou ao atendimento. 

25/03/21 Usuária faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento: 04/01/2013 – 8a 2m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

11/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: mudança da posição sentada em W para 
sentada com pernas estendidas e posteriormente para sentada em 
posição de índio. Aprimorar o foco de atenção na tarefa. Estratégias: 
Utilização das bolinhas de sabão sentada no chão com mudança e 
permanência da posição de pernas estendidas pelo maior tempo possível. 
Desenvolvimento: A usuária mostra bastante atenção e engajamento nas 
bolhinhas de sabão. Quando orientada verbalmente, muda de posição 
sem resistência. Permaneceu a maior parte do tempo na posição 
orientada. Liberada em BEG. 

18/03/21 Usuária faltou ao atendimento. 

25/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: mudança da posição sentada em W para 
sentada com pernas estendidas e posteriormente para sentada em 
posição de índio. Aprimorar o foco de atenção na tarefa. Estratégias: 
Utilização das bolinhas de sabão sentada no chão com mudança e 
permanência da posição de pernas estendidas pelo maior tempo possível; 
Subir e descer do espaldar. Desenvolvimento: Usuária conseguiu 
permanecer com pernas dobras sentadas do no chão. Porém quando faz 
transferência de posição em pé para sentada no chão, automaticamente 
vai para W. Ao subir no espaldar não consegue coordenar a atenção com 
sua ação. Liberada em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 – 11a  
Mês: Março/2021  
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a orientação postural na posição 
sentado; Aprimorar os padrões de sinergia muscular relacionadas com a 
coordenação motora; Aprimorar o foco de atenção na tarefa motora. 
Estratégias: Correção postural com uso de facilitação proprioceptiva 
associado a movimentos de alcance em diferentes posições no espaço 
tridimensional para causar deslocamento do centro de massa; Imitação 
de movimentos variados como se fosse um espelho. Desenvolvimento: 
Mantem alinhamento postural quando realizado estimulo verbal e 
proprioceptivo, porem quando desfoca a atenção perde o alinhamento; 
Mostrou dificuldade na imitação de movimentos simples. Também 
mostrou-se com tendencia em perder o foco na tarefa e agitação motora 
tanto de fala quando de gestos. Liberado em BEG. 

09/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação postural; Melhorar o 
tônus e o controle motor consciente. Estratégias: Aquecimento 
segmentar através da imitação; orientação postural na posição sentado e 
em 4 apoios. Desenvolvimento: Mostrou bom desempenho nas tarefas e 
com melhora no foco de atenção e motivação, porém mostrasse bastante 
desengonçado e com pouco controle da estabilidade. Liberado em BEG. 

16/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação e a estabilidade 
postural; Promover aumento do foco de atenção na tarefa motora. 
Estratégias: Elevação de MMII em posição de DD; manutenção da 
estabilidade em posição de 4 apoios e também na posição semi ajoelhado. 
Desenvolvimento: Mantem bom controle segmentar quando tronco esta 
apoiado no chão, quando sustenta peso em membros se inicia a 
instabilidade. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário em BEG. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação e a 
estabilidade postural; Promover aumento do foco de atenção na tarefa 
motora. Estratégias: Elevação de MMII em posição de DD; manutenção da 
estabilidade em posição de 4 apoios e também na posição semi ajoelhado. 
Desenvolvimento: Usuário tende  a perder o foco de atenção e desviar da 
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proposta. Não parece estar disposto a realizar esforço para manter as 
posições. Liberado em BEG. 

30/03/21 Não foi realizado atendimento de Fisioterapia, pois o terapeuta se 
ausentou para realizar exame médico. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 – 7a 9m 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

09/03/21 Usuário em BEG. Atendimento realizado em conjunto com terapeuta 
ocupacional. Objetivos: Aprimorar o controle postural do tronco; ampliar 
a coordenação motora e a intenção na ação. Estratégias: Uso de bola suíça 
e cadeira estável, sem apoio de tronco; Explorar e manipular novos 
objetos dando funcionalidade. Desenvolvimento: Mostrou atenção em 
permanecer sentado na cadeira sem apoio. Mostrou interesse pelo 
macarrão de piscina. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário faltou ao atendimento 

30/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Batista Bronzatti de Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 8a 5m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Peso: 59,7Kg. Objetivos: Aumentar a abundância motora 
em posições no chão e transições para posição em pé; Aumentar a força 
dos músculos estabilizadores do quadril; Desenvolver a coordenação 
motora de uma maneira geral. Estratégias: Imitação de mudanças de 
posições no chão para além das quais é habituado; treino de sentar e 
levantar de uma cadeira. Desenvolvimento: Mostra pouca variação da 
mobilidade em geral, porém se mostra engajado nas propostas. Liberado 
em BEG. 

11/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar a abundância motora em posições 
no chão e transições para posição em pé; Aumentar a força dos músculos 
estabilizadores do quadril; Desenvolver a coordenação motora de uma 
maneira geral. Estratégias: Imitação de mudanças de posições no chão 
para além das quais é habituado; Manutenção da posição semi ajoelhado 
e transição desta posição para de pé; Treinar diferentes tipos de pega e 
de arremesso. Desenvolvimento: Mostra déficits globais de 
desenvolvimento. Mostrou engajamento e persistência frente a 
dificuldades. Liberado em BEG. 

18/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora de uma 
maneira geral; melhorar a força muscular dos estabilizadores do quadril. 
Estratégias: Imitação de movimentos segmentares; salto parado com os 
dois pés com graduação de altura; Mudança de posições no chão até a 
posição de pé. Desenvolvimento: Mostrou imitar bem os movimentos 
porem com dificuldades de controlar os movimentos. No salto com os dois 
pés houve a necessidade de manter a atenção e muito estímulo do 
terapeuta para realizar o movimento correto. Apresenta dificuldade em 
se levantar da posição semi ajoelhado. Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário não compareceu pois estava no velório do pai. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data Nascimento: 05/05 /2011 – 9anos 10 meses 
Mês: Março/2021  
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

02/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

09/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação postural; aumentar o 
tempo de atenção na tarefa motora. Estratégias: Manutenção de posições 
básicas e transferência de posições. Desenvolvimento: Em DD 
manutenção de braços e pernas elevadas. Manteve por 20sgundos tempo 
máximo.  Transferência para DV e manutenção de posição com elevação 
da cabeça. Manteve 30segundos máximo. Transferência para 4 apoios. 
Manutenção da posição de 4 apoios, com ajustes posturais. Mantem 
cotovelos em hiperextensão. Liberado em BEG. 

16/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação postural; aumentar o 
tempo de atenção na tarefa motora. Estratégias: Manutenção de posições 
básicas e transferência de posições. Desenvolvimento: Em DD 
manutenção de braços e pernas elevadas. Manteve por 30sgundos tempo 
máximo.  Transferência para DV e manutenção de posição com elevação 
da cabeça. Manteve 35segundos máximo. Transferência para 4 apoios. 
Manutenção da posição de 4 apoios, com ajustes posturais. Mostrou 
muita dificuldade em organizar a ação e focar na tarefa. Liberado em BEG. 

23/03/21 Usuário em BEG. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a orientação 
postural; aumentar o tempo de atenção na tarefa motora. Estratégias: 
Manutenção de posições básicas e transferência de posições. 
Desenvolvimento: NO exercício da ponte manteve tempo máximo de 
20segundos. Manutenção da posição de 4 apoios, com ajustes posturais. 
Mostrou muita dificuldade em organizar a ação e focar na tarefa. Liberado 
em BEG. 

30/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a orientação postural; melhorar a 
ativação neuromuscular para um movimento coordenado. Estratégias: 
Sequencia de movimentos e manutenção de posições em DD (ponte e 
elevação de MMSS); Manutenção da posição de 4 apoios; jogo com 
raquete e bolinha de pingue pongue. Desenvolvimento: Consegue manter 
as posições por pouco tempo e com falta de estabilidade e coordenação. 
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Na posição de 4 apoios faz hiperextensão do cotovelo. No jogo com 
raquete mostra não ter controle de força e nem coordenação. Liberado 
em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 – 6a 2m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar as respostas antecipatórias 
frente as perturbações do equilíbrio; Aprimorar a agilidade e a 
coordenação motora. Estratégias: Manutenção de posições em 
ortostatismo, sem informação visual e com perturbações nos 3 planos 
de movimento; Treino de subir e descer do espaldar. Desenvolvimento: 
Na manutenção de posições houve bastante engajamento, relatando 
ser “lindo” a sensação de oscilação de olhos fechados. Quando em 
posição de passo apresentou aumento da oscilação. Ao subir no 
espaldar mostra movimentos inseguros e desajeitados. Liberado em 
BEG. 

11/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

18/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Potencializar as respostas antecipatórias 
frente as perturbações do equilíbrio; Aprimorar a agilidade e a 
coordenação motora. Estratégias: Circuito de equilíbrio envolvendo 
marcha tandem, prancha instável e disco proprioceptivo; Pula pula e 
pega a bola; jogo de luta de espadas de espuma. Desenvolvimento: AO 
entrar na sala o usuário pediu para montar um cubo com os tapetes de 
encaixe. Aproveitei o interesse para investigar qual sua intenção e ação 
perante ao desejado. Mostrou bastante dificuldade de coordenação 
motora para encaixar os tapetes em cubo. Mostrou reações fracas de 
equilíbrio. No pula pula mostra padrão de salto com tornozelo apenas. 
Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a 6m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário não compareceu ao atendimento. 

08/03/21 Usuário optou pelo isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a família e a 
criança, como também proporcionar momentos que desenvolvam o 
processo lúdico e simbólico. Brincadeira - Fazer de conta e adivinhar 
objetos com um rolo. Como fazer?  Pegar um rolo vazio de papel toalha, 
como esse ao lado (não havendo um rolo pode ser qualquer objeto 
cilíndrico, como uma garrafa pet 500ml ou um monte de papel de 
rascunho enrolados); Esta brincadeira deve ser realizada entre a criança e 
um ou mais adultos; Um dos participantes fica com o rolo na mão e 
através de gestos faz de conta que é algum objeto, enquanto isso o/os 
outro/os participantes tentam adivinhar que objeto é. Por exemplo: Com 
o rolo na mão fingir que está cantando, fazendo de conta que o rolo é um 
microfone. Os participantes da brincadeira precisam adivinhar que o 
objeto é um microfone. Outro exemplo: Fazer movimentos como se o rolo 
fosse um pente e passa na cabeça como se estivesse penteando os 
cabelos, os outros participantes precisam adivinhar que é um pente.  
Passar o rolo para o próximo participante, quando acertar o objeto. 

15/03/21 Usuário optou pelo isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021.Este ano teremos os 
Jogos Olímpicos sediados em Tóquio, Japão. Pensando nisso a proposta 
desta semana é para que a família se reúna e pesquise sobre o evento. 
Agora que vocês já pesquisaram, cada um da família escolherá duas 
modalidades para demonstrar como são realizadas (através de gestos, 
mimicas, como se estivesse realizando o esporte). Escolha uma 
modalidade de sua preferência e outra que lhe chame atenção/ que você 
não conheça.  Crie um momento agradável em família para a pesquisa e 
demonstração das modalidades escolhida. Objetivos: - Proporcionar 
momentos de interação em família; - Facilitar o conhecimento de eventos 
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de importância mundial, auxiliando na contextualização de 
acontecimentos sociais. -Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de 
expressão corporal e oralidade. 

22/03/21 Enviado atividade para casa. ATIVIDADE: PERCEBENDO O CORPO. 
OBJETIVOS: Relaxar.  Estimular o sentido do tato e o autoconhecimento 
corporal. Experimentar movimentos.  Trabalhar o tônus muscular 
dos grandes músculos. MATERIAIS: Colchonetes ou tapetes. COMO 
BRINCAR:  Estimular a criança a deitar em diferentes posições para 
perceber as partes do corpo, dando pequenas tarefas, como: sentar e 
segurar os pés, rolar para um lado e para o outro, deitar esticando bem 
pernas e braços, deitar-se bem encolhido, deitar e erguer as pernas juntas, 
deitar e erguer uma perna depois a outra, deitar e erguer o tronco e os 
joelhos, etc.. Massagear os pezinhos, as mãozinhas a barriguinha dos 
pequenos; segurar as mãos e firmar para que ergam o tronco; deitar de 
bruços e massagear as costas; estimular quando ficam de gatinho, ajudar 
a sentar, nomear partes do corpo em brincadeiras, etc. 

29/03/21 Enviado atividade para casa. Atividade: Estátua. Objetivos: Aprimorar a 
coordenação motora, equilíbrio e estabilidade;    Desenvolver habilidades 
de atenção, concentração; Instigar o interesse pela música e dança. 
Descrição: Esta brincadeira consiste em colocar uma música para tocar 
(pode ser no celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se 
divirtam dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som 
pausa a música. Todos que estiverem dançando devem permanecer como 
uma estátua. Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas 
inusitadas que a garotada fizer. Num outro momento, pode-se trocar a 
pessoa que cuida da música para que todos possam participar como 
estátua. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joyce Manoela Pereira dos Santos  
Data Nascimento: 23/01/2008 – 13a 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuária não compareceu. 

08/03/21 Usuária não compareceu. 

15/03/21 Usuária não compareceu. 

22/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Melhorar a integração da informação visual 
com a informação proprioceptiva, melhorando assim a coordenação 
motora; aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Equilibrar objetos 
em uma superfície reta usando MMSS bilateralmente; Controlar os 
movimentos da marcha de forma segmentada e mantando um padrão 
rítmico. Desenvolvimento: Mostra-se participativa, porem com muita 
dificuldade em conseguir manter a atenção plena na tarefa de equilíbrio. 
Na marcha fragmentada e rítmica, mostra muita dificuldade em manter 
um padrão de ação conjunta. Liberada em BEG. 

29/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Melhorar a integração da informação visual 
com a informação proprioceptiva, melhorando assim a coordenação 
motora; aprimorar a estabilidade postural. Estratégias: Equilibrar objetos 
em uma superfície reta usando MMSS bilateralmente; Controlar os 
movimentos da marcha de forma segmentada e mantando um padrão 
rítmico. Desenvolvimento: foi participativa. Não consegue concentrar 
para realizar o equilíbrio. Ainda com dificuldades em manter o tempo do 
movimento conjunto. Liberada em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 – 30 anos 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

05/03/21 Não houve atendimento pois equipe se dirigiu a unidade de saúde para 
receber vacina. 

12/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

19/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

26/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a coordenação motora e a 
estabilidade postural. Estratégias: Mimetizar cumprimentos sociais 
porém com fragmentação de cada segmento de movimento necessário 
para a execução da ação; Manutenção de posição de passo e 
progressivamente aumentar a distancia do passo; Utilização da bola 
suíça. Desenvolvimento: Mostrou-se participativo. Tem dificuldades em 
controlar e coordenar os movimentos. Também mostra medo da 
instabilidade postural. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998     21 anos 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Não houve atendimento pois equipe se dirigiu a unidade de saúde para 
receber vacina. 

12/03/21 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
e integrar mecanismos de atenção e coordenação motora. Estratégia: 
Sempre que pedir para ir ao banheiro e urinar no chão, realizar com ele 
todo o processo de limpeza, desde colocar produto no balde até torcer o 
pano e estender. Mimetizar cumprimentos sociais dando ênfase na 
coordenação motora fragmentando as ações musculares necessária aos 
cumprimentos. Realizar histórias em movimento. Desenvolvimento: 
Mostra não ter a percepção e a coordenação motora necessária para 
torcer o pano. Quando realiza uma tarefa não mantem atenção no que 
está fazendo. Liberado em BEG. 

19/03/21 Usuário em BEG. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar e integrar 
mecanismos de atenção e coordenação motora. Estratégia: Sempre que 
pedir para ir ao banheiro e urinar no chão, realizar com ele todo o 
processo de limpeza, desde colocar produto no balde até torcer o pano e 
estender; Realizar a proposta chamada “histórias em movimento”. 
Desenvolvimento: Usuário se engajou na proposta. Realizamos 
movimentos com MMSS, corrida, saltinhos, deitar e levantar do chão. 
Liberado em BEG. 

26/03/21 Usuário em BEG. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar e integrar 
mecanismos de atenção e coordenação motora. Estratégia: Sempre que 
pedir para ir ao banheiro e urinar no chão, realizar com ele todo o 
processo de limpeza, desde colocar produto no balde até torcer o pano e 
estender; Realizar a proposta chamada “histórias em movimento”. 
Desenvolvimento: Usuário solicitou ida ao banheiro. Mostra ainda 
dificuldades em prestar atenção no que está fazendo, parecendo não dar 
importância a limpar o chão depois de fazer xixi. Na histórias em 
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movimento se engajou na proposta. Realizamos movimentos com MMSS, 
corrida, saltinhos, deitar e levantar do chão. Liberado em BEG. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos e 9 meses  
Mês: Março /2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural; Auxiliar em 
mecanismos de foco de atenção voltada a tarefa motora. Estratégias: 
Manutenção de posições em ortostatismo, com informação visual e 
posteriormente sem informação visual, associado a perturbações nos três 
planos de movimento. Utilização da prancha de equilíbrio; Jogo Genius. 
Desenvolvimento: Usuária mostrou gostar da sensação de desequilíbrio 
em superfície estável, porem na prancha de equilíbrio relatou medo, mas 
com suporte e encorajamento conseguiu superar o medo. Mostra reações 
de equilíbrio ainda pouco amadurecidas. No jogo Genius teve dificuldades 
em compreender a dinâmica e não conseguia esperar sua vez. Liberada 
em BEG. 

11/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural; Auxiliar em 
mecanismos de foco de atenção voltada a tarefa motora. Estratégias: 
Manutenção de posições em ortostatismo, com informação visual e 
posteriormente sem informação visual, associado a perturbações nos três 
planos de movimento. Utilização da prancha de equilíbrio. Escalada no 
espaldar; caminhar em cima de uma linha de frente e de marcha a ré.  
Desenvolvimento: Mostrou medo em subir no espaldar. Bastante dispersa 
nas atividades. E na linha reta apresentou bastante dificuldade em andar 
de marcha a ré. Liberada em BEG. 

18/03/21 Usuária em BEG. Aprimorar a estabilidade postural; Melhorar a 
coordenação visuomotora. Estratégias: Rebater uma bola estacionária 
com um taco de polo, primeiramente em superfície estável evoluindo para 
superfície instável; Jogo de desviar de dados de espuma que vinham em 
sua direção. Desenvolvimento: Com o taco, carece de coordenação e 
orientação postural para uma tacada efetiva. Na superfície instável vem 
mostrando ganhar confiança gradativamente. No jogo de esquiva 
mostrou grande engajamento e motivação com boas respostas de 
atenção e esquiva. Liberada em BEG. 
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25/03/21 Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural e 
coordenação motora. Estratégias: Utilizar a locomoção dos animais como 
forma de potencializar a coordenação motora e os mecanismos de 
controle envolvidos na estabilidade postural. Desenvolvimento: Usuária 
solicitou para brincar com a fazendinha, aproveitei esse momento para 
mostrar os animais e incentivar a locomoção de cada em deles de forma 
lúdica. A usuária se mostrou engajada. Dificuldades na transição da 
posição sentada no chão para de pé. Liberada em BEG. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Marcus Paulo de Alcantara Saraiva 
Data Nascimento: 15/03/2007 
Mês: Março /2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

26/03/21 Realizado 1º atendimento com o usuário. Objetivos: Realizar vínculo e a 
avaliação fisioterapêutica. QP: “Gostaria de melhorar minha postura”. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 – 7a 1m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário em BEG. Foi reavaliado o equilíbrio através do Teste Clínico 
Modificado de Interação Sensorial para o Equilibrio (TCMISE), e também 
pela observação das respostas motoras e emocionais na prancha de 
equilíbrio. O usuário obteve scores de normalidade no TCMISE e mostrou 
mais encorajado e com respostas de equilíbrio mais adequadas em relação 
ao ano passado. Se mostrou bastante disperso também, sendo difícil 
manter o foco de atenção em uma tarefa. Liberado em BEG.  

08/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural e a 
coordenação motora geral. Estratégias: Usuário mostra dificuldades em 
seguir as propostas, por isso o atendimento foi dividido em 3 partes, 
sendo o último terço de escolha do usuário. 1ª parte um exercício de 
aquecimento segmentar, movendo cada segmento corporal de forma 
isolada. 2º exercícios de equilíbrio. Desenvolvimento: Usuário ajudou a 
escrever no quadro a divisão em três partes e se mostrou engajado. 
Mostra incoordenação em mover os segmentos corporais de forma 
isolada. Nos exercícios de equilíbrio em superfície instável mostra 
evolução e mais coragem em realizar a tarefa. Liberado em BEG. 

15/03/21 Atendimento realizado em conjunto com a usuária Luciana. Objetivos: 
criar vínculo entre os dois usuários; aprimorar a coordenação visuomotora 
e a coordenação motora geral. Estratégias: Jogo de estourar bolhinhas de 
sabão; Jogo de desviar das bolhinhas de sabão; Brincadeira de pega-pega. 
Desenvolvimento: De inicio cada usuário se mostrou disperso, porem no 
decorrer começaram a mostrar atenção compartilhada entre eles e 
brincar conjuntamente durante as propostas. Liberados em BEG. 

22/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora e a 
estabilidade postural. Estratégias: Mimetizar movimentos de 
animais (rastejantes, bípedes, quadrupedes e saltitantes). 
Desenvolvimento: Mostrou-se um pouco disperso e com pouca 
motivação em realizar as propostas. Liberado em BEG.  
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29/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora e a 
estabilidade postural. Estratégias: Subir e descer do espaldar. Em conjunto 
com o profissional de educação física e a usuária Luciana, realizar a 
brincadeira de pega pega. Desenvolvimento: Não conseguiu subir no 
espaldar, porem mostrou coragem em tentar. Já na brincadeira com outra 
usuária mostrou-se um pouco disperso e não conseguiu brincar seguindo 
as regras. Liberado em BEG. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012  – 8a  
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural; 
Melhorar a coordenação motora. Estratégias: Treino de estabilidade em 
posições de ortostatismo. Treino de locomoção rastejante. 
Desenvolvimento: Em posição Tandem apresentou dificuldades na 
estabilidade postural e também em coordenar o movimento para se 
colocar nesta posição. No treino de rastejo mostrou engajamento, mas 
ainda apresenta dificuldades em coordenar os dois lados do corpo. 
Liberado em BEG. 

11/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar o tônus muscular; Melhorar a 
estabilidade segmentar. Melhorar a orientação postural. Estratégias: 
Correção postural na posição sentado sem apoios de tronco. Manutenção 
da posição em DD com pernas elevadas e na posição de ponte. 
Desenvolvimento: Mostra corrigir sua postura apenas quando 
direcionado a voltar sua atenção. Mostrou-se inquieto e sem foco de 
atenção nas tarefas que não eram de seu interesse. Mostra oscilação na 
manutenção das posições. Liberado em BEG. 

18/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora; Aprimorar 
a estabilidade postural. Estratégias: Jogo do espelho, onde se deve imitar 
os movimentos do outro; Locomoção dos animais (rastejo, rolar, 
quadrupedia, salto e corrida bípede); Exercício de polichinelos. 
Desenvolvimento: Mostrou muita dificuldade em copiar movimentos no 
chão, relacionados a transferência de posições. Nas locomoções de 
animais mostrou interesse e boa desenvoltura motora. Nos polichinelos 
ainda mostra muita dificuldade em coordenar os movimentos de MMSS 
com os MMII e manter um padrão rítmico. Liberado em BEG. 

25/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, 
principalmente relacionada a percepção rítmica do movimento. 
Estratégias: Imitar movimentos do terapeuta como se fosse um espelho; 
Locomoção rastejante e quadrupede; exercício de polichinelos. 
Desenvolvimento: No imitar os movimentos mostra dificuldade em isolar 
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os movimentos de cada segmento corporal e manter o mesmo padrão 
rítmico. Na locomoção quadrúpede mostra pouca suavidade e realiza 
hiperextensão dos cotovelos. Liberado em BEG. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Klock Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013  -  7anos e 7meses 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/03/21 Não houve atendimento pois equipe se dirigiu a unidade de saúde para 
receber vacina. 

12/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Alongar músculos do tríceps sural; corrigir 
padrão de marcha na ponta dos pés. Estratégias: Subir no espaldar e 
também realizar saltos parado com os dois pés, como forma de 
alongamento por contração excêntrica do tríceps sural; Treino de sentar 
e levantar. Desenvolvimento: Mostrou engajamento apesar de dispersar 
constantemente. Nos saltos mostra dificuldade me saltar com os dois pés, 
tem tendencia em saltar impulsionando somente com perna direita. No 
sentar e levantar mostrou joelhos em valgo dinâmico. Liberado em BEG. 

19/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Alongar músculos do tríceps sural; corrigir 
padrão de marcha na ponta dos pés. Estratégias: Subir no espaldar e 
também realizar saltos parado com os dois pés, como forma de 
alongamento por contração excêntrica do tríceps sural; Treino de sentar 
e levantar. Desenvolvimento: Usuário de inicio solicitou para realizar a 
brincadeira “mata barata”, que tem como objetivo realizar a ativação 
muscular dos flexores dorsais do tornozelos (que se encontram em déficit 
no padrão de marcha), foi realizada a brincadeira. Depois mostrou bom 
desempenho ao subir no espaldar, atingindo o objetivo da proposta. NO 
salto parado mostra muita dificuldade em coordenar os dois pés juntos. 
Liberado em BEG. 

26/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Alongar músculos do tríceps sural; corrigir 
padrão de marcha na ponta dos pés. Estratégias: Subir no espaldar e 
também realizar saltos parado com os dois pés, como forma de 
alongamento por contração excêntrica do tríceps sural; Treino de sentar 
e levantar. Desenvolvimento: Mostrou melhora na habilidade em saltar 
com os dois pés. Liberado em BEG. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Samuel Silva de Souza 
Data Nascimento: 10-07-2007 – 13a   
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

08/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

15/03/21 Realizado acompanhamento com Psicologia. Realizado atendimento 
online - Conversamos sobre o período de férias, fizemos os combinados 
referente aos atendimentos online. Orientado sobre os próximos 
atendimentos. Samuel comenta que visitou os amigos na escola e se 
sentiu desconfortável, muito timido, mas ficou feliz por este momento. 
Durante o atendimento online também apresenta bastante timidez com 
dificuldade para olhar a camera. 

22/03/21 Realizado atendimento com psicologia. Realizado atendimento presencial 
- Samuel chegou bastante timido ao cumprimentar os demais 
terapeutas,  porém em atendimento bastante comunicativo. Trabalhamos 
a questão das emoções e a dificuldade com frustração e expressividade 
de sentimentos (raiva). Samuel compreende as situações mas demonstra 
dificuldade de autopercepção e autocontrole. Foi orientado refente a 
situação ocorrida de descontrole emocional e agressividade em casa. 

29/03/21 Realizado atendimento com psicologia. Realizado atendimento online - 
Realizada escuta terapeutica. Samuel se apresenta mais confortável com 
bom contato visual, bastante comunicativo. Conversamos sobre 
dificuldades de socialização/interação, comportamentos e falas. 
Trabalhamos a percepção das situações e as habilidades sociais. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 – 9 anos 11 meses 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuária em processo do uso da máscara. 

11/03/21 Usuária em processo do uso da máscara. 

18/03/21 Usuária em processo do uso da máscara. 

25/03/21 Usuária em processo do uso da máscara. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thales Miguel dos Santos Avila Lopes 
Data Nascimento: 18/05/2014 – 6a 10m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/03/21 Usuário em BEG. Realizado reavaliação fisioterapêutica, pois a mãe do 
usuário trouxe queixas de que está caminhando com perna direita em 
rotação externa e que tropeça e cai seguidamente. Achados: Hipotonia 
muscular; Falta de força em músculos estabilizadores do quadril. 
Liberado em BEG. 

11/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

18/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 

25/03/21 Usuário faltou ao atendimento. 
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Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 
Data Nascimento: 23/11/2003 – 17anos 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/03/21 Usuária faltou ao atendimento. 

09/03/21 Atividade: onde eu sinto? Objetivo: auxiliar no desenvolvimento do 
autoconhecimento, autopercepção, consciência emocional e na 
capacidade de autorregulação. Material/estratégia: imagem anexa na 
atividade. Desenvolvimento: Podemos identificar diversas alterações no 
nosso corpo de acordo com as emoções que estamos sentindo. Neste 
contexto, pinte o desenho do corpo abaixo, de acordo com a scores das 
emoções, identificando o local do corpo onde sente cada emoção.                                                                             

16/03/21 Atividade:    Corpo e mente em movimento. Objetivos: está atividade 
contribui com a interação entre os membros da familia, auxiliando no 
desenvolvimento da consciência corporal, coordenação motora e 
autopercepção. Material/estratégia: letra da música “como uma onda”. 
Desenvolvimento: A proposta da atividade envolve interpretar a letra de 
uma música através da leitura, e expressar da consciência corporal, 
coordenação motora e autopercepção.                                                                          

23/03/21 Atividade: Pote da raiva. Objetivos: Esta atividade auxilia no 
desenvolvimento da consciência emocional e na capacidade de identificar 
os sentimentos, poder expressá-los e liberá-los. Material/estratégia: 
imagem anexada na atividade. Desenvolvimento: Sinta sua irritação. 
Pegue algo vermelho (lápis de cera, canetinha) e encha este frasco com 
riscos grossos, liberando toda sua raiva dentro dele. Caso prefira escrever, 
faça isso com tinta vermelha, energicamente. Depois, invente uma forma 
de fechar o frasco, para que sua raiva permaneça lá dentro (faça um 
desenho, uma colagem, use esparadrapo). 

30/03/21 Atividade: Corpo e mente em movimento- Parte II. Objetivos: Sinta sua 
irritação. Pegue algo vermelho (lápis de cera, canetinha) e encha este 
frasco com riscos grossos, liberando toda sua raiva dentro dele. Caso 
prefira escrever, faça isso com tinta vermelha, energicamente. Depois, 
invente uma forma de fechar o frasco, para que sua raiva permaneça lá 
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dentro (faça um desenho, uma colagem, use esparadrapo). 
Material/estratégia: música: como uma onda. Desenvolvimento:  Neste 
segundo momento, a proposta da atividade é fazer a interpretação da 
música de acordo com os sentimentos e emoções do momento. Descrever 
o que a música despertou de emoções e sentimentos. Que seja uma 
escrita livre e possa abordar tudo aquilo que vem na mente e no coração. 

  

521 / 790



 

 

 

AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thiago Debarba 
Data Nascimento: 27/08/2012 – 8a 6m 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Realizado atendimento presencial, em conjunto com profissional de 
Psicologia. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a extensibilidade e a 
amplitude de movimento na rotação externa do quadril. Aprimorar o 
sistema de controle postural; Adequar o padrão de marcha; 
desenvolver habilidades de manipulação. Desenvolvimento: Iniciamos 
exercícios de alongamento e mobilidade para aumento da amplitude da 
rotação externa de quadril. Depois realizamos atividade onde deveria 
se deslocar até uma caixa com objetos, pegar um objeto, se deslocar 
até outro ponto e transferir para outra caixa. Realizamos treino de 
rastejo no chão. Usuário mostrou pouco foco de atenção nas tarefas, 
havendo a necessidade de conduzi-lo. Liberado em BEG. 

08/03/21 Realizado atendimento presencial, em conjunto com profissional de 
Psicologia. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a extensibilidade e a 
amplitude de movimento na rotação externa do quadril. Aprimorar o 
sistema de controle postural; Adequar o padrão de marcha; 
desenvolver habilidades de manipulação. Desenvolvimento: Iniciamos 
exercícios de alongamento e mobilidade para aumento da amplitude da 
rotação externa de quadril. Realizamos escalada no espaldar. Depois 
realizamos atividade onde deveria se deslocar até uma caixa com 
objetos, pegar um objeto, se deslocar até outro ponto e transferir para 
outra caixa. Finalizamos com treino de rastejo no chão. Liberado em 
BEG. 

15/03/21 Realizado atendimento presencial, em conjunto com profissional de 
Psicologia. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a extensibilidade e a 
amplitude de movimento na rotação externa do quadril. Aprimorar o 
sistema de controle postural; Adequar o padrão de marcha; 
desenvolver habilidades de manipulação. Desenvolvimento: Iniciamos 
exercícios de alongamento e mobilidade para aumento da amplitude da 
rotação externa de quadril. Thiago se mostrou bastante incomodado 
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com algo que não soubemos identificar, a todo o momento buscava a 
porta e depois buscava um dos terapeutas pela mão e conduzia até a 
porta. Tentamos realizar treino no espaldar porém continuava com a 
ida até a porta. Liberado em BEG. 

22/03/21 Realizado atendimento presencial, em conjunto com profissional de 
Psicologia. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar a extensibilidade e a 
amplitude de movimento na rotação externa do quadril. Aprimorar o 
sistema de controle postural; Adequar o padrão de marcha; 
desenvolver habilidades de manipulação. Desenvolvimento: Iniciamos 
exercícios de alongamento e mobilidade para aumento da amplitude da 
rotação externa de quadril no chão, porém continuou mostrando 
comportamento de ir até a porta e buscar o terapeuta para abrir a 
porta. Desta vez colocamos obstáculos na porta para que Thiago 
utilizasse de processos cognitivos e de manipulação para retirar as 
barreiras de frente a porta. Apresentou mais cautela em se locomover 
até a porta. Não demostrou compreensão em retirar as coisas da frente. 
Liberado em BEG. 

29/03/21 Não foi realizado atendimento. Usuário esta vindo somente no primeiro 
atendimento para o uso da máscara. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10anos 
Mês: Março / 2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

1º/03/21 Usuário não compareceu. 

08/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
CIRCUITO DE EXERCÍCIOS. Circuito 2: Utilizar dois objetos, para marcar, a 
uma distância de mais ou menos 5 metros. Após isso, em uma das 
extremidades, começar a atividade, realizando um deslocamento frontal, 
em direção até a outra extremidade, realizando durante 30 segundos. Em 
uma das extremidades, começar a atividade, realizando um deslocamento 
de costas (pode ser andando), em direção até a outra extremidade, 
realizando durante 30 segundos.  Em uma das extremidades, começar a 
atividade, realizando um deslocamento lateral, em direção até a outra 
extremidade, realizando durante 30 segundos. Descansar em torno de 2 
minutos e repetir o circuito 4 vezes. 

15/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa Ativiade: 
Descobrindo novas modalidade das olimpíadas 2021. Cada um da família 
escolherá duas modalidades para demonstrar como são realizadas 
(através de gestos, mimicas, como se estivesse realizando o esporte). 
Escolha uma modalidade de sua preferência e outra que lhe chame 
atenção/ que você não conheça. Crie um momento agradável em família 
para a pesquisa e demonstração das modalidades escolhida. Objetivos: - 
Proporcionar momentos de interação em família; - Facilitar o 
conhecimento de eventos de importância mundial, auxiliando na 
contextualização de acontecimentos sociais. -Auxiliar no desenvolvimento 
de habilidades de expressão corporal e oralidade. 

22/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Pintando com os pés. Objetivos: Desenvolver a concentração, atenção e 
coordenação motora. Criar pintura de maneira diferente das usuais. 
Materiais: Uma cadeira, pincel, papelão ou cartolina, tinta Guache ou 
similar, pote, água. Chame toda a família para participar, sentem-se com 
cuidado, estando descalços e realizem suas pinturas. Soltem a 
imaginação... Após o término vocês poderão expor suas obras de arte num 
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varal, ou mural na parede. Obs: Caso não tenham pincel em casa, ou se 
preferirem, vocês poderão pintar com seus próprios pés. 

29/03/21 Usuário optou por isolamento social. Enviado atividade para casa. 
Atividade: Estátua. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora, 
equilíbrio e estabilidade; Desenvolver habilidades de atenção, 
concentração;  Instigar o interesse pela música e dança. Descrição: Esta 
brincadeira consiste em colocar uma música para tocar (pode ser no 
celular, tablet, rádio, entre outros...) e deixar que todos se divirtam 
dançando, sem ao menos esperar, quem está cuidando do som pausa a 
música. Todos que estiverem dançando devem permanecer como uma 
estátua. Uma dica bem legal é fotografar as posições e caretas inusitadas 
que a garotada fizer. Num outro momento, pode-se trocar a pessoa que 
cuida da música para que todos possam participar como estátua. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Willian David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 –  7anos  7meses 
Mês: Março/2021 
Profissional: Mauricio dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º/03/21 Usuário em BEG. Realizado Teste Clínico Modificado de Interação 
Sensorial para o Equilíbrio onde apresentou scores de normalidade. Sua 
maior dificuldade é manter a atenção e focar na tarefa sem agitação 
psicomotora. Objetivos:  Aprimorar a coordenação visuomotora; 
incentivar a manutenção do foco de atenção na tarefa; Auxiliar na 
velocidade do tempo de reação. Estratégia: Jogo de desviar de bolas que 
vem em sua direção, através de proposta lúdica. Desenvolvimento: 
Usuário mostrou engajamento, foco de atenção e mostrou simbolismo na 
atividade. Apresentou bom tempo de resposta aos estímulos e boa 
coordenação em desviar das bolas. Liberado em BEG. 

08/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
Melhorar a estabilidade postural; aumentar a abundância motora. 
Estratégias: O atendimento foi dividido em 2 partes, a primeira constou 
em um aquecimento e a segunda o treino de estabilidade postural. 
Desenvolvimento: Usuário mostrou engajamento com a divisão do 
atendimento. Iniciamos com jogo de pega pega. Mostrou bastante 
atenção e funcionalidade na tarefa, porem pouca variabilidade nas 
esquivas e fuga. No treino de estabilidade postural, que consistia em 
andar sobre uma linha de forma pausada, mostrou controle inibitório da 
marcha e manteve bom controle da estabilidade. Liberado em BEG. 

15/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
Melhorar a estabilidade postural. Estratégias: Circuito de equilíbrio 
envolvendo caminhar em tandem, prancha instável e disco 
proprioceptivo; lançar e receber uma bola. Desenvolvimento: Usuário se 
mostrou um pouco resistente e com birras ao não realizar o que queria. 
Vem mostrando melhora na estabilidade postural, mas precisa aprimorar 
mecanismos de atenção focada. Liberado em BEG. 

22/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a coordenação visuomotora; 
Melhorar a estabilidade postural. Estratégias: Circuito de equilíbrio 
envolvendo caminhar em tandem, prancha instável e disco 
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proprioceptivo; lançar e receber uma bola. Desenvolvimento: Se mostrou 
mais engajado no jogo com a bola, prestando mais atenção. Liberado em 
BEG. 

29/03/21 Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar a estabilidade postural, a 
coordenação visuomotora e melhorar mecanismos de atenção 
concentrada na tarefa. Estratégias: Sentado na bola feijão oferecendo 
perturbações em todos os planos de movimento; pegar bolinhas de 
pingue pongue com uma rede na mão; equilibrar e caminhar com uma 
torre de dados de espuma na mão. Desenvolvimento: Mostrou-se 
participativo. Bom desempenho nas reações de equilíbrio. Apresenta 
dificuldades em manter a atenção e organizar o movimento para não 
deixar as torres cair. Liberado em BEG. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Fonoaudióloga Monique Fernanda Hess 

 

 

AMA 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: Março/2021 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

01/03/2021 Realizado o primeiro atendimento presencial do ano de 2021 

 

Objetivo: aumentar vocabulário e trabalhar intenção comunicativa de forma 

funcional.  

 

Estratégia: atividade lúdica com objetos e imagens de animais. A tarefa será 

dividida em dois atendimentos, inicialmente pelos objetos. O objetivo era nomear, 

falar oralmente a função, descrever o objeto e tentar aumentar o diálogo dentro 

do contexto.  

 

Resultado: Paulo apresentou um comportamento diferente do que costuma 

mostrar, estava mais agitado e com falas fora do contexto. Apesar disso, tentou 

realizar a atividade, mas sem um resultado funcional. Diante do exposto, a 

atividade será repetida na próxima data.   

04/03/2021 Objetivo: Desenvolver intenção comunicativa, aumentar vocabulário e trabalhar a 

interação funcional.  

 

Estratégia: A atividade ocorreu da seguinte forma, a terapeuta falava 

características de um animal e Paulo deveria dizer o nome do mesmo. Foram 

utilizadas dicas como onde mora, o que come, onomatopeia e outras mais 

específicas dependendo do animal.  

 

Resultado: O usuário foi participativo e conseguiu atingir boa porcentagem da 

atividade. Paulo soube responder corretamente os nomes dos animais, sem 

precisar de ajuda. Em alguns momentos sabia dizer os nomes com apenas uma 

característica, dando continuidade nas descrições.  

O ponto negativo foi a dificuldade de manter o diálogo.   

08/03/2021 Objetivo: Adequar o uso da narrativa e aumentar vocabulário, com apoio na leitura 

e escrita. 

 

Estratégia: iniciar a criação de uma história em quadrinhos (simples e reduzido) 

com base em um personagem escolhido por Paulo.  
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Personagem escolhido: Sonic 

 

Resultados: Paulo estava com tempo de atenção reduzido e fala fora de contexto. 

Apresentou tempo de latência aumentado para responder os questionamentos e 

em alguns momentos parecia não entender. Mesmo assim conseguiu escolher seu 

personagem e diante disso a atividade terá continuidade no próximo atendimento. 

11/03/2021 Diante da fala e narrativa apresentada por Paulo nas últimas sessões, houve a 

necessidade de avaliar os aspectos voltados a motricidade orofacial. 

 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

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

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  

 

Resultados e exercícios que foram finalizados.  

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.  

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.  

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a direita. 

15/03/2021 Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

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

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (mandíbula e 

bochecha).  

 

Resultados dos exercícios solicitados e finalizados em atendimento: 

1 – Abra a boca devagar e feche, várias vezes seguidas.  

2 – Repita o mesmo exercício, mas de forma rápida.  

3 – Coloque ar nas bochechas e mantenha-o na boca por 3 segundos. 

Seguidamente pode soltar o ar.  

4 – Passe o ar de uma bochecha para a outra alternadamente.  

5 – Coloque novamente ar nas bochechas, faça pressão nos lábios para não o deixar 

sair, em seguida exerça pressão com os dedos nas bochechas. 

18/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará mais 

parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga.  

Objetivos 
 

Impostar e automatizar o fonema /r/.  
Aumentar vocabulário. 
Trabalhar uso de frases e diminuir palavras isoladas.  
Aumentar intenção comunicativa e interação. 
Desenvolver linguagem oral espontânea e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira   
Data Nascimento: 05/02/2013  
Mês: Março/2021  
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

Data  

01/03/2021 Falta. 

08/03/2021 Falta.  

15/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará 

mais parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios. 
Desenvolver interação e atenção compartilhada.   
Trabalhar restrição alimentar.  
Desenvolver linguagem oral funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

Data  

01/03/2021 Falta, por ausência da terapeuta.  

08/03/2021 Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora e onomatopeias, para 

desenvolver a fala, linguagem e comunicação de forma divertida. 

 

Materiais: Reprodutor de áudio e figuras.    

 

Descrição: Neste exercício a proposta é que o usuário memorize uma 

sequência de sons e posteriormente fale o nome de cada animal que escutou.  

    

Resultado das sequências de áudios que Gabriel conseguiu realizar.   

Audio 1: Cachorro - gato - vaca - cavalo - pinto   

Audio 2: Pinto - cachorro - vaca - cavalo - gato   

Audio 3: Cavalo - pinto - vaca - gato – cachorro 

 

Obs: mantém em alguns momentos, as falas ininteligíveis.  

15/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará 

mais parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Desenvolver linguagem oral funcional.  
Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios.  
Diminuir ansiedade durante a fala para melhor compreensão. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Março/2021 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

01/03/2021 O usuário optou por manter o isolamento social, sendo assim recebeu a atividade 

a seguir:  

Atividade – “A minha comida favorita é...”  

  

Objetivos Terapêuticos: Estimular percepção, Trabalhar memória de longo prazo, 

narrativa oral, leitura e escrita, atenção/concentração e aumentar vocabulário.   

 

Proposta da Atividade: Descreva qual é a sua comida preferida, características 

(doce/salgado) e quais são os ingredientes que precisa para preparar este 

alimento. Em seguida, pesquise na internet o valor de cada ingrediente, preparo e 

quanto saí o prato favorito! 

Objetivos Adequar narrativa 
Aumentar vocabulário 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

02/03/2021 Falta.  

09/03/2021 Falta.  

16/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará mais 

parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos 

 

 

Desenvolver intenção comunicativa verbal;  
Desenvolver linguagem/fala;  
Adequar o comportamento para que se tenha ganhos funcionais na comunicação 
verbal; 
Adequar órgãos fonoarticulatórios;  
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AMA 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: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

02/03/2021 Falta.  

09/03/2021 Objetivo: Recepcionar o usuário no seu recomeço de atendimento presencial, 

realizando a “Sacola de férias”, a qual visa abordar de forma verbal e por imagens, 

os relatos de como foram os meses em casa e eventos como o natal e ano novo.  

 

Estratégia: No final de 2020, os usuários levaram uma sacola para colocar 

recordações de suas férias, para apresentar em seu retorno.  

 

Resultado: Apesar das faltas recorrentes, Kalel manteve boa interação e atenção 

compartilhada. Soube relatar os passeios que realizou durante as férias, porém não 

identificava os lugares e a época dos registros. Demonstrou dificuldade com nomes 

de pessoas e locais, localização temporal e detalhes do que realizou.  

16/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará mais 

parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

02/03/2021 Realizado o primeiro atendimento presencial do ano de 2021. 

 

Objetivo: Recepcionar o usuário no seu recomeço de atendimento presencial, 

realizando a “Sacola de férias”, a qual visa abordar de forma verbal e por imagens, 

os relatos de como foram os meses em casa e eventos como o natal e ano novo.  

 

Estratégia: No final de 2020, os usuários levaram uma sacola para colocar 

recordações de suas férias, para apresentar em seu retorno.  

 

Resultado: Jean estava comunicativo, mas ficou ansioso e tímido ao apresentar seu 

relato de férias, por consequência, em alguns momentos apresentou fala 

ininteligível. Essa comunicação permaneceu no decorrer dos atendimentos 

seguintes.  

Novamente foi notado a dificuldade de memória de Jean, bem como tempo de 

atenção reduzido.  

Ao final da tarde a equipe se reuniu para expor as questões que chamaram a 

atenção de todos os terapeutas, sendo necessário nova consulta médica e 

posteriormente estudo de caso para novas estratégias terapêuticas.   

09/03/2021 Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos voltados para trocas surda/sonora 

no desenvolvimento do processamento auditivo, bem como na leitura e escrita. 

 

Estratégia: A dinâmica da atividade funcionou de duas maneiras. 

1 – Falar os fonemas (P, B, T, D, F, V, M, N, K e G), avaliando se o usuário realiza as 

trocas na fala.  

2 – Escutar a fonoaudióloga dizer algumas sílabas e responder mostrando qual 

fonema corresponde.  

3 – Escutar as sílabas e escrever as mesmas.  

 

Resultado: Jean não realizou trocas na fala, bem como fez corretamente o item 2 

e 3 da avaliação, algo que ainda não havia acontecido nos atendimentos anteriores.  

Houve melhora significativa no desenvolvimento de leitura e escrita, bem como na 

pronuncia dos fonemas.  

Orientações: Jean deve falar mais devagar e manter o tom de voz adequado, pois 

inicia falando alto e ao final da frase sussurra.  
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16/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará mais 

parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Aprimorar linguagem oral. 
Adequar narrativa.  
Impostação de fonemas surdos/sonoros. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira  
Data Nascimento: 27/08/2012  
Mês: Março/2021 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

Data  

04/03/2021 Realizado o primeiro atendimento presencial do ano de 2021. 

Atendimento em conjunto com a Terapeuta Ocupacional Tanise Gomes 

 

Objetivo: Desenvolver as habilidades de comunicação do usuário Thiago, 

desenvolvendo também sua interação e atenção compartilhada.  

 

Estratégia: Foi utilizado como material de apoio o PEP – R, mais 

especificamente a atividade número 1 (imitação de gestos), no capítulo de 

“Habilidades da Comunicação” (0 à 1 ano de idade).  

 

Resultado: Inicialmente Thiago apresentou alguns minutos de atenção, 

chegando a ficar sentado com apoio de uma das terapeutas, enquanto isso a 

outra profissional iniciou a atividade de imitação gestual, a qual consiste em 

batucar a mesa com colheres.  

A primeira tarefa do usuário era segurar as colheres, o que só aconteceu com 

apoio e mediação, em seguida o mesmo deveria ao menos bater o objeto, sem 

a necessidade de ser igual, mas isso não ocorreu.  

Em questão de 5 minutos, Thiago perdeu a atenção e passou a se jogar ao chão, 

bastava um toque em seu braço, para que logo ele caísse de forma proposital, 

com resistência para levantar.  

Além desses fatores foi possível observar que de forma (a princípio) 

involuntária, Thiago ficava com os lábios voltados para o lado direito do rosto, 

nesse momento seus músculos faciais tremiam, como se fosse um espasmo.  

Diante disso o mesmo será reavaliado na próxima sessão para observar se esse 

fator se repetirá. Além disso a família será contatada para mais informações.  

11/03/2021 O usuário precisou ser liberado dos atendimentos.  

18/03/2021 Ausência da terapeuta.  

Objetivos Diminuir sialorreia.  
Aumentar tônus dos músculos faciais.  
Proporcionar vedamento labial.   
Retirar hábitos orais deletérios.   
Desenvolver habilidades auditivas (procura sonora).  
Aumentar tempo de permanência sentado.  
Desenvolver compreensão de comandos simples.   
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008  
Mês: Março/2021    
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

Data  

04/03/2021 Realizado o primeiro atendimento presencial do ano de 2021. 

Objetivo: Recepcionar Gabriel no seu recomeço de atendimento presencial, 

realizando a “Sacola de férias”, a qual visa abordar de forma verbal e por 

imagens, os relatos de como foram os meses em casa e eventos como o natal 

e ano novo.  

 

Estratégia: No final de 2020, os usuários levaram uma sacola para colocar 

recordações de suas férias, para apresentar em seu retorno. 

 

Resultados: Gabriel chegou na instituição relatando que estava cansado, assim 

como nos seus primeiros atendimentos na instituição. Apesar disso, aceitou 

fazer a apresentação das suas férias, mas com uma narrativa curta, sem muitos 

detalhes e prolongações.  

Posteriormente, foram retomados os exercícios de motricidade orofacial para 

aumento de tônus do orbicular da boca e língua. Houve retrocesso e perda de 

força muscular durante os meses sem atendimentos, sendo que a família não 

deu continuidade nas estimulações que foram passadas. Sendo assim Gabriel 

apresentou excesso de sialorreia, o que lhe causou dificuldade para falar, sendo 

que em alguns momentos apresentou fala ininteligível.  

Para os próximos atendimentos, o foco na motricidade orofacial deverá ser 

redobrado e intensivo, para recuperar o que já havia sido alcançado.  

11/03/2021 Falta.  

18/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará 

mais parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Adequar órgãos fonoarticulatórios. 
Aumentar tônus muscular facial. 
Trabalhar com Alterações Respiratórias. 
Adequar Alterações Mastigatórias. 
Diminuir sialorreia lateral.  
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Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

Data  

05/03/2021 Atendimentos cancelados devido a organização da instituição com os 

terapeutas, para a primeira dose da vacina (COVID-19). 

12/03/2021 Falta. 

19/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários 

que fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão 

não fará mais parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a 

ocupar o cargo de responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem 

objetivos terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca 

de terapeuta e apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico. 
Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Norberto Campos  
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

05/03/2021 Atendimentos cancelados devido a organização da instituição com os terapeutas, 

para a primeira dose da vacina (COVID-19). 

12/03/2021 Houve um imprevisto com o usuário durante o atendimento de fonoaudiologia, 

sendo assim não teve tempo o suficiente para desenvolver a terapia.  

19/03/2021 Durante essa semana foi realizado um momento especial com os usuários que 

fazem atendimento de fonoaudiologia, pois a terapeuta em questão não fará mais 

parte do quadro de atendimentos clínicos, passando a ocupar o cargo de 

responsável técnica da AMA Litoral.  

Sendo assim foi desenvolvida uma sessão mais descontraída, sem objetivos 

terapêuticos específicos, adiantando para cada usuário a troca de terapeuta e 

apresentando para eles (foto) a nova fonoaudióloga. 

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional. 
Trabalhar articulação da fala. 
Aumentar tempo de espera e permanência nas atividades. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 23/07/1990 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

05/03/2021 Atendimentos cancelados devido a organização da instituição com os terapeutas, 

para a primeira dose da vacina (COVID-19). 

12/03/2021 Falta.  

19/03/2021 Falta.  

Objetivos 
 

Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Trabalhar articulação da fala.  
Aumentar vocabulário.  
Estimular fala espontânea.  
Adequar o uso de pronomes. 
Favorecer a independência na comunicação social.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Março/2021   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess / CRFa 3 - 10886 

 

Data  

05/03/2021 Atendimentos cancelados devido a organização da instituição com os terapeutas, 

para a primeira dose da vacina (COVID-19).  

12/03/2021 O usuário optou por isolamento, sendo assim receberá atendimento remoto.  

19/03/2021 Meu perfil! 

Objetivo: 

 Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  

Atividade:  

 Por meio de vídeo, Vinicius deverá responder perguntas simples 

relacionadas a sua vida.  

 Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  

 Essa tarefa também irá ajudar os terapeutas com objetivos futuros, 

podendo auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Vinicius vem 

apresentando.  

  

Perguntas 

1. Seu nome completo. 

2. Idade. 

3. Nome da sua escola. 

4. O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? 

5. O filme que você mais gostou de assistir. 

6. Uma comida que você não gosta. 

7. Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? 

8. Qual sua música favorita? 

9. Com o que você pretende trabalhar no futuro? 

10. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral? 

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Desenvolver narrativa.  
Aumentar vocabulário.  
Aumentar tom de voz. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 

Nutricionista Priscila Magalhães de Melo 

 

 

 

 

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar as atividades realizadas 

presencialmente e à distância no período de isolamento social em decorrência do COVID-19. 

Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos anuais, levando em 

consideração as necessidades de cada usuário.  

 

Área de Intervenção: educação nutricional e atendimento clínico individualizado 

 

Justificativa: estabelecer bons hábitos alimentares e uma relação positiva com o alimento. 

Trabalhar na prevenção e promoção de saúde, garantindo um adequado crescimento e 

desenvolvimento. 

 

Objetivos educação nutricional: 

 Adquirir o conhecimento através da educação nutricional, sendo o lúdico uma 

metodologia de trabalho; 

 

 Adquirir conhecimentos dos comportamentos alimentares típicos no TEA. 

 

Objetivos atendimento clínico: 

 

 Estruturação da alimentação qualitativa e quantitativa acordo o diagnóstico do 

estado nutricional; 

 Avaliação do estado nutricional do paciente; 

 Organização da rotina alimentar da família. 

Período: 01 a 31 de março 

Profissionais: Nutricionista Priscila Magalhães de Melo CRN10 7893 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Responsável pela assessoria: ____________________________________________ 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

 

 

Materiais/Recursos didáticos: computador, programa Power Point, aparelho celular e livros 

didáticos. 

 

Estratégias/Atividades realizadas: 

 Atendimento nutricional clínico e prático 

 Vídeo de educação nutricional – experiência sensorial (material de apoio enviado aos 

responsáveis) 

 Registros dos combinados realizados durante os atendimentos (vídeos e fotos 

recebidos) 

 

 

 

Atendimento nutricional clínico por vídeo chamada 

 

Os atendimentos online por vídeo chamadas, são realizados com os 

pacientes que estão em isolamento. Durante a vido chamada são 

estabelecidos novos combinados alimentares e ajustado as estratégias de 

acordo com o diagnostico e necessidade do paciente e família. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

Atendimento nutricional prático 

 

O atendimento nutricional pratico, acontece sempre após estabelecer um 

vinculo com o paciente, ou seja, após algumas consultas clinicas presenciais, 

vamos reformulamos novas estratégias para colocarmos a “mão na massa” e 

estabelecer uma boa relação com o alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa de descansar a 

banana, trabalhar a 

autonomia e a capacidade 

de tolerar o alimento 

(cheiro e textura) 

 

Tarefa manusear o garfo e 

experimentar novas 

apresentações (banana com 

cacau). Trabalhar as 

variedades de apresentação 

do alimento 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

 

 

 

 

Tarefa preparar a caneca 

com leite, trabalhar novos 

sabores e novos 

recipientes. Caneca (copo 

aberto) 

 

 

Tarefa conhecer a maçã verde (trabalhar cores 

e formas dos alimentos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

 

Atendimento prático 

utilizando o amigo abacaxi 

(fantoche) 

 

Atendimento prático 

panqueca de banana, 

trabalhando autonomia na 

cozinha e novas texturas 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

Feedback dos pais e responsáveis (registros) 

 

 

 

 

 

Registro da aproximação 

com os palitos de maçã 

 

Registro autonomia na 

cozinha e aproximação 

com os alimentos (chuchu) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

 

Registro apresentação do 

prato colorido 

(aproximação com o 

tomate e a cenoura) 

 

 

Registro prato colorido  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

Material de apoio: 

Os materiais de apoio são enviados via mensagem por aplicativo 

Whatzapp para as famílias.  

Nesse mês tivemos o envio de uma receita para o final de semana 

de snacks de grão de bico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

Foi enviado também o vídeo musical com o passo a passo para o 

preparo da vitamina animada, trabalho produzido por toda a equipe. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

                                   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Priscila Magalhães de Melo 

Nutricionista AMA Litoral/SC 

 

 

Pessoas e profissionais envolvidos nas atividades mês de março de 2021: 

 

Equipe multidisciplinar AMA Litoral  

 

 

Considerações/Observações: 

 

As atividades propostas tiveram seus objetivos alcançados. 

 

 

 

 

 

 

552 / 790



 

 

 

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

 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Psicóloga Rafaela Costa José 

 

 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

11/03/2021 Objetivo: Trabalhar a flexibilidade vinculada a compreensão de regras; 
adequação comportamental; incentivar interação social adequada; estimular 
funções cognitivas. 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Willian chegou ao atendimento atirando-se ao chão, solicitando 
brinquedos, foi orientado que não iriamos brincar e sim jogar o jogo que 
estava em cima da mesa. A terapeuta começou a fala do jogo e Willian se 
aproximou da mesa. Realizou o jogo, mantendo boa interação e atenção. 
Compreendeu as regras, durante todo o atendimento não teve 
comportamentos disruptivos.  

18/03/2021 Objetivo: Trabalhar a flexibilidade vinculada a compreensão de regras; 
adequação comportamental; incentivar interação social adequada; estimular 
funções cognitivas. 
Proposta: Fazer os combinados de jogar o jogo da memória dos heróis e em 
seguida brincar com o senhor batata (interesse da criança). Pontuar 
comportamentos que quebram o combinado (choro, atirar as peças, não 
saber perder). 
Resultado: William concordou com os combinados, porém quando realizar o 
pedra papel tesoura para iniciar o jogo, perdeu e não quis deixar que a 
terapeuta iniciasse, jogou as peças e chorou, pedindo que fosse realizado 
novamente o pedra papel tesoura, a terapeuta relatou que não seria 
realizado novamente e que caso fizesse mais uma vez, quebrariam o 
combinado de brincar com o senhor batata, Willian manteve-se chorando e 
atirando as peças. Foram realizadas diversas tentativas de combinados, sem 
ceder o inicial, mas William manteve-se chorando e atirando-se ao chão. Ao 
final do atendimento pediu desculpas. 

25/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 
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Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar flexibilidade vinculada a compreensão e aceitação de regras e 
limites. Trabalhar adequação comportamental (diminuir comportamentos 
inadequados e condutas extremas frente a frustrações). Aumentar foco de 
atenção; estimular atenção compartilhada; incentivar a interação e uso 
adequado das habilidades sociais; trabalhar o contato visual para iniciar 
e/ou continuar uma interação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Benjamin Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

11/03/2021 Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção, memória e percepção); 
estimular o autocontrole e ansiedade. Trabalhar inteligência emocional. 
Proposta: Conversar sobre a avó falecida e como está a rotina. Realizar o 
jogo “conhecendo os animais”, permitindo e incentivando que a criança 
explore, converse sobre o animal, relate sua experiência com o animal 
referido. 
Resultado: Benjamin conversou um pouco sobre a vó, assunto “saudade” 
foi discutido, sendo explicado a Benjamin sobre o que é saudade. Durante a 
atividade dos animais, Benjamin manteve interação social adequada, 
precisou focar e concentrar-se utilizando de recursos criados por ele para 
memorizar as cartas, apresentando bons resultados no jogo. 

18/03/2021 Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção, memória e percepção); 
estimular o autocontrole e ansiedade. Trabalhar inteligência emocional. 
Proposta: Realizar novamente o jogo “conhecendo os animais”, porém sem 
mostrar as imagens, e sim relembrando o que já haviam visto no 
atendimento anterior. 
Resultado: Benjamin foi muito participativo e demonstrou muita 
compreensão e capacidade de memória durante a atividade, demonstrou 
satisfação em ter conseguido acertar as respostas do jogo mesmo passando 
uma semana. 

25/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
trabalhar as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
memória, percepção); trabalhar a inteligência emocional. 
Proposta: Trabalhar com o jogo “O que você está sentindo”, estimulando o 
reconhecimento das emoções com a criança, conversa funcional e 
discussão sobre as emoções.  
Resultado: Benjamin foi muito participativo e manteve bom 
desenvolvimento e compreensão do jogo durante o atendimento, não 
houve recusas. Em alguns momentos não sabia o nome da emoção e o 
significado, porém quando explorado e discutido sobre compreendia, 
identificando quando havia sentido. 
Mãe relatou ao final do atendimento que Benjamin teve episódio de choro 
relacionado a avó que faleceu. Conversar sobre no próximo atendimento. 
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Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
memória e percepção). Trabalhar a ansiedade e autocontrole. Estimular a 
compreensão de início meio e fim. Incentivar o brincar lúdico e simbólico. 
Estimular as habilidades sociais e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

11/03/2021 Objetivo: Trabalhar a adequação comportamental; estimular a interação 
social adequada; trabalhar as funções cognitivas (atenção, memória e 
percepção. 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Gabriel chegou ao atendimento muito cedo, o que resultou em 
uma espera de 10 minutos mal elaborada por ele, chorou muito, ao entrar 
com a terapeuta manteve esse choro, não querendo utilizar a máscara, foi 
solicitado pela terapeuta que colocasse a mascara no nariz, e encenou ânsia 
de vomito, chorando muito com falas “nariz não pode”. Recusou todas a 
atividade proposta pela terapeuta, como também recusou combinados. A 
todo momento abaixava sua cabeça na mesa e nada cessou seu choro. 

18/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

25/03/2021 Objetivo: Estimular as habilidades sociais e a interação social adequada; 
estimular as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
percepção, memória). 
Proposta: Trabalhar a montagem do senhor batata em conjunto com a 
criança, oferecendo as peças para que ele escolha falando o nome da peça e 
da cor que ele deseja. 
Resultado: Gabriel foi muito participativo, aceitou a atividade sem nenhuma 
recusa, manteve boa conduta e interação. Precisou de mediação e 
orientação em alguns momentos para realizar a escolha e solicitar as peças, 
mas com estimulo da terapeuta o fez corretamente. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
percepção, memória); estimular interação social adequada, habilidades 
sociais e inteligência emocional; ampliar foco de interesse; estimular o 
brincar simbólico e funcional. Adequação comportamental (choros 
excessivos, recusa, desorganização comportamental e emocional). 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: David Matheus Stoski de França 
Data Nascimento: 16/11/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Avaliar os processos psicológicos a serem trabalhados com a 
criança; estimular a interação. 
Proposta: Jogo da memória dos heróis (David tem muito interesse por 
heróis); estimulando a espera, a compreensão das regras do jogo e 
incentivando que a criança mantenha interação adequada durante a 
atividade. 
Resultado: David manteve boa interação, demonstrou muito interesse pelo 
jogo dos heróis, falou o nome de todos os heróis, algumas vezes difícil de 
entender. Não utilizou muito da fala para manter a interação, realizava mais 
apontamentos e palavras repetidas da terapeuta. Pouca compreensão da 
utilização de resposta “não” e “sim”. Compreendeu o intuito do jogo em 
encontrar os pares dos heróis, e em alguns momentos teve boa memória, 
lembrando onde estavam os personagens. Pouca compreensão nas regras 
do jogo, precisando ser lembrado que tinha que esperar enquanto a 
terapeuta jogava, ou que só poderia virar duas peças, pouca compreensão 
do intuito de ganhar e perder. Manteve contato visual sempre que 
chamado, permanece sentado durante toda a atividade, como também 
permanece presente na atividade com atenção sustentada. 

11/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Atraso de 10 minutos. 

18/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

25/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Atraso de 10 minutos. 

Objetivo 
Terapêutico 

Avaliar processos psicológicos a serem trabalhados com a criança. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais; estimular as funções cognitivas; 
executar as regras e limites. 
Proposta: Realizar jogo do “Sim” e “Não”, mostrando peças para que ele 
coloque nas caixas corretas. Realizar combinados se necessário. Manter 
conversa informal sobre rotina e férias. 
Resultado: Mathias chegou ao atendimento muito participativo, aceitou 
tudo que foi proposto, como também não demonstrou resistência em 
nenhum momento. Mathias realizou corretamente a atividade proposta, em 
alguns momentos precisando que sua atenção fosse direcionada. Realizou 
um combinado com a terapeuta de escolher um brinquedo em seguida da 
atividade. Brincou com o senhor batata, compartilhando a brincadeira e 
mantendo boa interação. Precisou ser orientado diante o comportamento 
de pouco autocontrole ao pegar as peças da mão da terapeuta, sem 
aguardar que ela as entregasse a ele. 

11/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidade sociais; estimular a execução das regras e 
limites; estimular funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
memória e percepção); trabalhar adequação comportamental (aceitação, 
flexibilidade, birras). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Mathias solicitou os brinquedos, sendo feito um combinado de 
que iriam realizar 3 animais do jogo e em seguida poderiam escolher um 
brinquedo. Mathias aceitou, porém durante o jogo enrolava, ficava rindo, 
falando coisas desconexas com a atividade. No último animal, começou a 
fazer tudo rápido, mexendo em todas as peças, para pegar logo o brinquedo. 
Foi orientado pela terapeuta que havia quebrado o combinado e não teria 
mais brinquedo após a atividade. Mathias fechou os olhos e ficou por 2 
minutos, em seguida retornou solicitando que fizessem o jogo. Foi orientado 
que poderiam fazer, mas que o brinquedo não seria pego. 

18/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais; estimular regras e limites e funções 
cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória e percepção). 
Proposta: História e reflexão sobre mentiras; continuação do jogo 
conhecendo os animais. 
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Resultado: Mathias chegou ao atendimento rindo que havia mentido no 
atendimento da terapeuta anterior, foi conversado e realizado algumas 
reflexões sobre esse comportamento, criança ficava rindo e mostrando-se 
inflexível. Foi orientado e realizado alguns combinados. Realizaram o jogo em 
seguida, Mathias o fez corretamente, demonstrando compreensão e boa 
capacidade de memória. Manteve comportamento inadequado em diversos 
momentos, precisando de orientação e mediação sobre os mesmos. 

25/03/2021 Objetivo: Trabalhar a adequação comportamental; estimular as habilidades 
sociais e a interação social; trabalhar o autocontrole e autoconhecimento, 
Proposta: Atividade decorrente a reclamação da mãe diante recusa da criança 
para tomar o medicamento. Construir junto com Mathias um quadro de 
recompensa, entregar para que ele leve para casa, e tome o medicamento 
colando as figuras no quadro. No próximo atendimento se estiver tudo 
preenchido poderá escolher o brinquedo que quiser. 
Resultado: Mathias concordou com o acordo realizado com a terapeuta, já 
estava medicado e com o comportamento melhor que no atendimento 
anterior, participou da criação do seu quadro de medicamento e ficou 
empolgado com o quadro. Manteve boa interação e bom comportamento, 
sendo flexível e compreendendo as regras. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar habilidades sociais, regras e limites, incentivar interação, estimular 
as funções executivas (atenção sustentada/compartilhada, percepção e 
memória). Estimular a criatividade e a ampliação de jogo simbólico. 
Adequação comportamental (aceitação, flexibilidade). Trabalhar o 
autocontrole e autoconhecimento. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidade sociais e estimular as funções cognitivas 
(Percepção e atenção). 
Proposta: Jogo cara a cara, estimular Pedro a compreensão do jogo, 
compreensão de dicas e execução de funções. 
Resultado: Pedro inicialmente precisou de mediação para compreender o 
jogo corretamente. Realizou de forma funcional, porém precisou de auxilio 
no momento que ele quem dava as dicas de características dos 
personagens, demonstrou imaturidade na compreensão das regras do jogo, 
porém conseguiu realizar com mediação. Manteve boa interação durante 
todo o atendimento. 

11/03/2021 Objetivo: Incentivar a interação social adequada; estimular as funções 
cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória e percepção). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Foi realizado com Pedro o combinado de conhecer 6 animais das 
cartas e em seguida, quando concluído poderia escolher um brinquedo, 
Pedro concordou. Em diversos momentos precisou de mediação para 
lembrar do que estava nas cartas e para focar na atividade. 

18/03/2021 Objetivo: Incentivar a interação social adequada e trabalhar as habilidades 
sociais; estimular funções cognitivas (memória, percepção e atenção 
sustentada/compartilhada). 
Proposta: Negociação com a criança onde a terapeuta escolhe o primeiro 
jogo e em seguida ele quem escolhe. Trabalhar sequencia lógica, no intuito 
de que a criança identifique as cenas e relate o que está acontecendo, 
associando também a fatos de sua vida. 
Resultado: Pedro Yohan concordou com a negociação. Realizou a atividade 
proposta compreendendo as regras, porém precisou de mediação em 
alguns momentos para colocar as imagens em sequência. No momento de 
relatar o que estava acontecendo o fez, não precisando de ajuda, porém 
com um discurso pobre. 

25/03/2021 Objetivo: Incentivar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas (memória de curto e longo prazo, atenção 
sustentada/compartilhada, percepção); estimular aceitação e execução das 
regras. 
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Proposta: Jogo cara a cara estabelecendo regras e estimulando que Pedro 
tenha percepção dos personagens do jogo, tendo respostas adequadas. 
Resultado: Pedro foi participativo, manteve boa interação e  boa capacidade 
de execução do jogo, compreendeu todas as regras e realizou o jogo 
corretamente.  

Objetivo 
Terapêutico: 

Incentivar a interação social adequada, as habilidades sociais e inteligência 

emocional. Estimular funções cognitivas (Memória de curto e longo prazo 

atenção sustentada/compartilhada, percepção, resolução de problemas, 

decisão). Aceitação e compreensão de regras e limites, diminuir a 

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

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 
Atividade: Trilha das emoções 
Objetivo: Trabalhar auto percepção e inteligência emocional 
Como fazer: Separar duas tampinhas de garrafa ou brinquedinhos 
pequenos para servirem como pinos para o jogo; separar um dado 
(caso não tenha dado pode ser feito um sorteio de números de 1 a 6 
em papéis cortados); jogar com a criança, sendo uma vez do adulto, 
uma vez da criança, seguindo o que pede na trilha; o adulto que 
participar, pode auxiliar a criança na resposta. 

11/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 
Objetivo: Estimular coordenação motora fina e viso motora; ampliar tempo 
de permanência na atividade; estimular atenção sustentada e organização 
espacial.  
Como fazer: O responsável,deverá falar a palavra para a criaça em voz alta  
e o mesmo deverá responder através do desenho. Por exemplo: Fala a palavra 
“bola” e a resposta é através do desenho de uma bola. Fica como sugestão a 
criança colorir o desenho. 

18/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 

Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que além de estimular 
várias habilidades, ainda podemos aprender brincando. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; ampliar tempo de permanência 
na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar no processo de 
alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá com auxílio do responsável, recortar as 
figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa viradas  para 
cima ou para baixo(dependendo o nível de dificuldade),após  dará  início ao 
jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma carta com a imagem e 
faz a associação com a outra carta que rima, por exemplo: ”JANELA COM 

PANELA”. 
25/03/2021 Paciente em isolamento. 

Atividade enviada para casa: 
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Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; ampliar tempo de 
permanência na atividade, estimular atenção sustentada; auxiliar no processo 
de alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde estão faltando às 
letras, com as vogais correspondentes aos sons. Por exemplo na palavra 
BOLA, as letras a serem preenchidas são as vogais “O e A”. O adulto que está 
junto com a criança deverá estimular a criança a fazer formato da boca, que 
sai o som. Enviados exemplos. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção, como também aceitação de regras estimular a 
criatividade, elaboração de pensamento e pensamento lógico. Incentivar 
intenção participativa. Aprimorar as habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

11/03/2021 Objetivo: Trabalhar a compreensão de regras e limites; estimular a interação 
social adequada; estimular funções cognitivas (Memória, percepção e 
atenção sustentada/compartilhada) 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Aiken aceitou a proposta sem recusa, manteve atenção sustentada 
e compartilhada durante toda a atividade. Realizou corretamente a atividade. 

18/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

25/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a compreensão e aceitação de regras e limites, adequação 
comportamental (comportamentos inadequados, choro, flexibilidade) e 
estimular iniciativa e interação, como também aprimorar as habilidades 
sociais; estimular funções cognitivas (Memória, percepção e atenção 
sustentada/compartilhada) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Estimular a interação social adequada e contato visual, Trabalhar 
funções cognitivas (Atenção, percepção). 
Proposta: Utilizar jogo de sequencia lógica por 15 minutos do atendimento e 
em seguida jogo: “adivinha o que estou desenhando?”, buscando atenção e 
interação da criança. 
Resultado: Lorenzo demonstrou-se bastante disperso, falou pouco, somente 
repetindo o que era falado a ele. Em alguns momentos que focou no jogo, 
realizou corretamente, mas logo em seguida errava propositalmente, 
decorrente de risadas. Levantou-se da cadeira diversas vezes, atirou a 
máscara ao chão e puxou a terapeuta para a porta. Demonstrou pouca 
interação e atenção. 

08/03/2021 Objetivo: Estimular a interação, adequar comportamento (comportamentos 
disrupitivos); trabalhar brincadeira lúdica. 
Proposta: Propor jogos de tabuleiro de interesse de Lorenzo, em busca da 
interação adequada (Resposta mágica, torre jenga), encontrar um meio de 
Lorenzo ser participativo como anteriormente. Atividades somente na mesa. 
Resultado: Lorenzo estava com comportamento disruptivo, apresentando 
recusa de todos os jogos, derrubou a torre e amassou as folhas do jogo 
resposta mágica. Precisou ser orientado várias vezes. Jogo foi guardado e a 
terapeuta apresentou o cabeça de batata, sendo o único brinquedo que 
chamou sua atenção, realizado acordo de que poderia brincar se sentasse e 
mantivesse interação, assim o fez, mas após montar uma vez, começou a 
arrancar as peças e joga-las. Manteve pouca interação. 

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular o contato visual; 
trabalhar as habilidades sociais; adequação comportamental. 
Proposta: Trabalhar algo de interesse da criança, permitir que ele escolha, 
no intuito de adequar o comportamento, orientando seu comportamento 
inadequado. 
Resultado: Lorenzo chegou ao atendimento muito agitado, foi sendo 
orientado a sentar-se, não quis escolher brinquedo ou jogos. A Terapeuta 
colocou o senhor cabeça de batata em cima da mesa (interesse da criança), 
chamando-o pra brincar, sentou-se, permitiu a brincadeira, em alguns 
momentos levantava, a terapeuta guardava o brinquedo e o relata que iria 
guardar, no momento ele retornava a mesa. 

566 / 790



 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular o uso de 
habilidades sociais e a intenção participativa nas atividades. 
Proposta: Permitir que a criança escolha a atividade a ser realizada, no 
intuito de traze-lo ativamente para o atendimento; adequação 
comportamental (fugas, inflexibilidade, recusa). 
Resultado: Lorenzo primeiramente escolheu um quebra-cabeça, porém 
começou a montar as peças de forma errada propositalmente. Foi relatado 
pela terapeuta que caso ele não quisesse jogar, poderiam guardar e ele 
poderia escolher mais uma atividade somente, mas daquela forma ali não 
iriam jogar. Lorenzo guardou e escolheu o senhor batata, brincaram de 
monta-lo de forma que a terapeuta o apresentava as peças e ele escolhia, 
Lorenzo foi participativo, envolveu-se na atividade, sem recusas, manteve a 
interação, precisando ser estimulado e mediado em alguns momentos para 
solicitar as peças através da fala. 

29/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Estimular a interação social adequada e o contato visual. Incentivar a 
brincadeira lúdica e simbólica e a criatividade; trabalhar as habilidades 
sociais, imitação e inteligência emocional. Estimular as funções cognitivas 
(Atenção sustentada/compartilhada, memória, percepção); adequação 
comportamental (fugas, inflexibilidade, recusa) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Estimular o uso correto dos objetos; trabalhar funções cognitivas 
(Atenção sustentada e compartilhada); desenvolver funções básicas 
(encaixar). 
Proposta: Atendimento realizado em dupla com o profissional de fisioterapia. 
Mediar diretamente a criança a pegar as peças em uma caixa e locomover-se 
por obstáculos até o outro lado da sala, para encaixar a peça no caminhão de 
brinquedo. 
Resultado: Thiago estava muito sonolento, apresentou pouca atenção, 
precisando a todo momento de mediação direta, não apresentou intenção de 
buscar as peças ou leva-las sozinho, como também precisou de mediação para 
segura-las. Foi auxiliado a arrastar-se no chão como forma de locomoção do 
obstáculo. 

08/03/2021 Objetivo: Estimular o uso correto dos objetos; trabalhar funções cognitivas 
(Atenção sustentada e compartilhada); desenvolver funções básicas 
(encaixar). 
Proposta: Atendimento realizado em dupla com o profissional de fisioterapia. 
Mediar diretamente a criança a pegar os copos em cima da mesa, direcionado 
a outro local. Auxiliar a terapia de fisioterapia, mantendo a atenção da criança 
em focos, como a bolinha de sabão. 
Resultado: Thiago estava bastante agitado, inicialmente foi possível realizar a 
atividade de fisioterapia, distraindo-o com as bolhas de sabão, o mesmo 
sorriu, tentou pegar as bolhas, por aproximadamente 1 minuto, em seguida 
perdeu atenção. Demonstrou reações diferentes ao esperado, estava muito 
mais agitado, com estereotipias a mais, pulou muito batendo a mão na 
barriga, como também estava balbuciando mais, com novos sons “tatatata”, 
não permitiu mais que os terapeutas o segurassem, demonstrando 
desagrado. Segurou o copo para levar a outro local somente uma vez. 

15/03/2021 Objetivo: Estimular o uso correto dos objetos; trabalhar funções cognitivas 
(Atenção sustentada e compartilhada); desenvolver funções básicas 
(encaixar). 
Proposta: Atendimento realizado em dupla com o profissional de fisioterapia. 
Mediar diretamente a criança a brincar com a maletinha de música, colocando 
os CDs dentro da maleta. Auxiliar a terapia de fisioterapia, mantendo a 
atenção da criança em foco, com brinquedos. 
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Resultado: Thiago apresentou comportamento diferente das vezes 
anteriores, não focou sua atenção nas propostas, porém apresentou 
compreensão em segurar a mão dos terapeutas e os direcionar até a porta 
para ir embora, quando solicitado que buscasse o outro terapeuta (pelo 
nome), ele ia em direção corretamente. Levou os terapeutas até o portão de 
saída. 

22/03/2021 Objetivo: Estimular o uso correto dos objetos; trabalhar funções cognitivas 
(Atenção sustentada e compartilhada); desenvolver funções básicas 
(encaixar). 
Proposta: Atendimento realizado em dupla com o profissional de fisioterapia. 
Mediar diretamente a criança a brincar com a maletinha de música, colocando 
os CDs dentro da maleta. Auxiliar a terapia de fisioterapia, mantendo a 
atenção da criança em foco, com brinquedos; estimular os momentos em que 
ele pega os terapeutas pela mão, levando-o até a porta demonstrando que 
estão compreendendo sua solicitação. 
Resultado: Thiago estava menos agitado que no atendimento anterior, porém 
ainda com pouca concentração. Sua atenção ao contexto está melhor que um 
tempo atrás, vem se colocando mais ativamente no contexto, percebendo 
mais o que tem ao seu redor, pouca coisa chamou sua atenção, apesar de 
tantos estímulos em sala. Pegou nas mãos dos terapeutas para leva-lo a porta, 
sendo explicado a todo momento que não iriam sair. 

29/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Estimular o uso correto dos objetos. Estimular uso do banheiro. Trabalhar 
funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, percepção). Manter 
sentado a maior parte do tempo em atendimento. Desenvolver funções 
básicas (encaixes, guardar, reconhecimento de seus objetos) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Matheus Sthumer Amândio 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

  

Data   

01/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais e interação social adequada; 
estimular a brincadeira lúdica e simbólica. 
Proposta: Sacola de férias, explorar o que a criança trouxe para a 
apresentação de suas férias.  
Resultado: Matheus trouxe a sacola juntamente com um relato escrito pela 
mãe, explicando o que haviam feito e o que representavam os objetos 
dentro da sacola. Matheus trouxe uma panelinha com bagos de feijão, 
sendo relatado pela mãe que havia brincado muito com esses feijões 
transferindo da panelinha para outro potinho, e assim o fez na sala, não 
permitindo que a terapeuta o pegasse, em um momento deixou os feijões 
caírem ao chão, foi mediado a juntar com a terapeuta. Realizava 
brincadeira disfuncional com os feijões, sendo orientado a brincar com 
funcionalidade, brincando de “comer” os feijões, fazer comidinha, encenar 
com barulho “nhami” a situação de comer, fez por pouco período de 
tempo. Chorou quando foi guardado, foi explicado pela terapeuta que no 
momento não poderia mais brincar com os feijões, ajudou a terapeuta a 
levar a sacola na mochila ainda chorando, mas em seguida compreendeu. 

08/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada, estimular a brincadeira 
funcional e o jogo simbólico e ampliar o repertório comportamental. 
Proposta: Utilizar o jogo das frutas de encaixe, familiarizando Matheus com 
as frutas, em seguida desenhar as frutas junto com ele. 
Resultado: Matheus sabia o nome de quase todas as frutas do jogo, falou o 
nome das mesmas e encaixou, mantendo boa interação, em alguns 
momentos tentava pegar as peças da mão da terapeuta, sendo orientado a 
aguardar e solicitar o que queria. No momento do desenho, manteve 
atenção enquanto a terapeuta desenhava, mas na sua vez solicitava que a 
mesma ainda fizesse o desenho, sendo mediado a realizar, realizou o 
desenho da banana e da maçã, de forma imatura, mas com tentativa 
correta de cores. 

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada, ampliar repertório 
comportamental e adequação comportamental. 
Proposta: Montar o jogo “rostos”, propondo a criança que faça solicitações 
do que quer colocar no rosto, incentivando que faça escolhas. 
Resultado: Matheus foi muito participativo no atendimento, mantendo 
interação (precisando de mediação). No primeiro rosto precisou que a 
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terapeuta falasse as partes que ele precisava (olhos, nariz, boca, etc.) 
incentivando que ele repetisse, no segundo rosto entregou as peças 
somente quando ele falava sozinho, Matheus compreendeu o jogo e 
realizou corretamente, conforme a proposta. 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais e a interação social adequada; 
estimular a brincadeira lúdica e simbólica; ampliar o repertório 
comportamental e adequá-lo. 
Proposta: Realizar a atividade de encaixe e colagem das formas geométricas 
das partes faltantes dos animais; solicitar que ele fale o nome das formas e 
dos animais interagindo com a atividade; em seguida brincar com dois 
aviões, compartilhando a brincadeira. 
Resultado: Matheus realizou corretamente a atividade, mantendo intenção 
participativa, precisou de insistência para falar o nome dos animais e das 
falas, não querendo interagir através da comunicação verbal, somente 
quando acabou de colar, falou o nome dos animais. Montou corretamente, 
de forma adequada para sua idade. Realizou a brincadeira com a terapeuta, 
de forma funcional, demonstrando compreender o lúdico, de forma 
restrita, mas demonstrando funcionalidade. 

29/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais, 
estimular a brincadeira lúdica e simbólica; adequação comportamental 
(flexibilidade). 
Proposta: Jogo “Bicharada” incentivando que a criança responda conforme 
as cartas vão sendo apresentadas (o que o bicho come, onde mora); utilizar 
o jogo de montagem do rosto como reforço positivo, a cada animal 
concluído, monta uma parte do rosto. 
Resultado: Criança chegou ao atendimento solicitando chocolate, com 
dificuldade em manter-se de mãos dadas. Teve dificuldades em 
compreender a execução de dois jogos, demonstrou-se bastante inflexível, 
apresentou bastante choro, não compreendendo a proposta, mesmo com 
muita explicação e estímulo.  

Objetivo 
Terapêutico: 

Trabalhar as habilidades sociais e interação adequada; estimular a 
brincadeira lúdica e simbólica, a criatividade e imaginação; ampliar 
repertório comportamental; adequar comportamentos (inflexibilidade, 
negação); estimular funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
memória e percepção). 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e auto percepção; aprimorar 
a criatividade e imaginação, como também compreensão de regras e limites. 
Proposta: Realizar junto com a criança a brincadeira do “adivinha quem 
sou?” encenando animais, objetos, lugares, escolhidos por cada um para que 
o outro adivinhe. 
Resultado: Joaquim chegou a sala já solicitando brincar de médico, foi 
orientado pela terapeuta que não iriam brincar, pois havia outra proposta, 
Joaquim aceitou. Iniciaram a brincadeira realizando desenhos para adivinhar 
o que era, porém Joaquim apresenta dificuldades na execução de desenhos, 
sendo desapropriado para sua idade. Em seguida, foi feita com mimicas. 
Realizou a brincadeira junto com a terapeuta, precisando ser lembrado e 
auxiliado em alguns momentos de não repetir o mesmo que a terapeuta 
fazia. Em alguns momentos falava o que iria fazer antes de iniciar, sendo 
orientado a fazer corretamente. Demonstrou boa interação, ainda 
inadequada, mas de forma funcional. Pouca elaboração de criatividade e 
simbolismo. 

08/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais, auto percepção e estimular as 
funções cognitivas (percepção, atenção e memória). 
Proposta: Realizar o jogo cara a cara, sendo um participante de cada vez, no 
intuito de dar dicas ao outro até descobrir o personagem. Permitir que 
Joaquim explore os personagens. 
Resultado: Joaquim manteve boa atenção durante a atividade, permaneceu 
no jogo até o fim. Precisou de mediação em alguns momentos, realizava 
muitas perguntas sobre o que poderia ou não fazer no jogo. Foi orientado pela 
terapeuta que deveria tentar fazer sozinho, e em seguida mesmo quando 
queria perguntar, olhava para a terapeuta, mas fazia a tentativa. Em alguns 
momentos falou sussurrando. No momento de ele dar dicas, realizou 
corretamente.  

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais, 
estimular a auto percepção e inteligência emocional; trabalhar a execução 
de regras e limites. 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
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Resultado: Joaquim foi muito participativo durante o jogo, mantendo boa 
compreensão das regras e da funcionalidade do mesmo, apresentou bom 
desenvolvimento de memória. Precisou ser direcionado a realidade em 
alguns momentos, pois falava algumas coisas fora do contexto real, mas 
assim que orientado e mediado, voltava ao contexto realizando respostas 
corretas. 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a inteligência emocional e as funções cognitivas (percepção, 
memória, atenção sustentada/compartilhada). 
Proposta: Construção do aquário, proporcionando que a criança escolha as 
cores dos peixes, trabalhando a memória; em seguida cole os peixes no 
aquário e nomeie com o nome das pessoas de sua família em cada um deles.  
Resultado: Joaquim foi muito participativo em toda a atividade, realizou 
corretamente, em alguns momentos ficou confuso na escolha dos peixes, 
mas com mediação realizava a escolha. Nomeou os peixes, incluindo a 
cachorrinha da sua casa na família. 

29/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular as habilidades 
sociais; trabalhar a autopercepção e inteligência emocional; aprimorar a 
brincadeira lúdica e simbólica. 
Proposta: Trabalhar uma proposta temática relacionada a páscoa. Coelhinho 
das emoções: contar uma história para que a criança vá encaixando as 
carinhas correspondentes a emoção do coelhinho em cada situação contada. 
Resultado: Joaquim manteve boa interação durante a atividade, foi 
participativo e manteve sua atenção o atendimento todo. Relacionou as 
emoções correspondentes a história no coelhinho, encaixando-as 
corretamente, porém em algumas vezes teve dificuldade de nomear a 
emoção. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, auto percepção e 
inteligência emocional; estimular funções cognitivas (Percepção, memória, 
controle, decisão, flexibilização); estimular atenção sustentada e 
compartilhada. Aprimorar criatividade e imaginação; trabalhar a execução 
de regras, limites e perdas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento: 19/06/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

08/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

15/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a imitação e o contato visual; trabalhar as funções cognitivas 
(atenção sustentada/compartilhada, percepção, memória). 
Proposta: Brincadeira direcionada com a casinha de chaves, proporcionando 
que a criança identifique as chaves corretas com as formas geométricas e 
associe-as para abrir as portas. Reforço positivo: bonequinhos dentro da 
casinha, quando abre pode pegar um. 
Resultado: Liv manteve pouca interação, quase não realizou contato visual, 
somente com muita insistência da terapeuta, manteve-se apática em todo o 
atendimento, realizou a abertura das portas e gostou dos bonequinhos que 
haviam dentro da casinha, porém realizou o jogo todo com mediação em 
alguns momentos e sem compartilhar sua atenção. Muito estímulo e pouco 
resultado. 

29/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
trabalhar a imitação e ampliação do repertório comportamental. 
Proposta: Atividade de montar as partes do rosto, sendo realizado um por 
ela e outro pela terapeuta, estimular que ela solicite as peças que faltem. 
Resultado: Liv demonstrou-se bastante apática durante o atendimento, não 
tendo muitas reações, realizou o jogo, fazendo poucos apontamentos para o 
que queria, foi mediada a realizar o apontamento diversas vezes. Em seguida 
foi realizada a música “cabeça, ombro, joelho e pé” em frente ao espelho 
para Liv localizar junto com a terapeuta as partes do rosto e corpo. Liv não 
executou sozinha, precisou de mediação direta. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, imitação e 
contato visual; estimular a auto percepção e inteligência emocional; 
estimular as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
percepção); Adequação comportamental (inflexibilidade, aceitação); 
estimular o brincar simbólico, criatividade e imaginação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Trabalhar inteligência emocional e auto percepção; trabalhar 
adequação comportamental, diminuindo birras e inflexibilidade. Estimular 
funções cognitivas (atenção, memória e percepção). 
Proposta: Permitir que a criança faça a escolha do jogo que quer brincar 
neste atendimento, combinando que a terapeuta escolherá na próxima vez. 
Incentivar a criança a aguardar sua vez, compreender as perdas. 
Resultado: Quando permitido que Thales escolhesse o jogo, ficou algum 
tempo olhando os jogos e brinquedos, apresentando pouca capacidade de 
decisão, precisou de auxílio da terapeuta para realizar escolha, sendo dado 
opções. Jogaram o jogo da memória dos heróis, onde Thales teve boa 
compreensão das regras, como também soube aguardar sua vez e 
apresentou memória dentro do esperado para sua idade. Perdeu uma vez, 
compreendendo a perda e ganhou outra, demonstrando-se satisfeito. 
Apresentou boa interação. 

a08/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
adequar comportamento (inflexibilidade, birras); estimular funções 
cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória, percepção). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Thales manteve boa participação na atividade proposta, 
demonstrando-se satisfeito com o jogo e com seu desenvolvimento 
durante as jogadas. Apresentou boa capacidade de memória e atenção, 
como também compreendeu as regras propostas. 

22/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

29/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social, habilidades sociais, inteligência emocional e 
auto percepção; trabalhar adequação comportamental (Birras, 
inflexibilidade, frustração), realização estimulação das funções cognitivas 
(Percepção, memória, controle, decisão), estimular atenção 
sustentada/concentrada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação e atenção compartilhada. Estimular a 
autonomia e independência. Estimular inteligência emocional e ampliar o 
jogo simbólico. 
Proposta: Conversar sobre a primeira menstruação, mostrar fotos sobre 
absorvente, explicar as dores; Trabalhar com a família terapêutica 
nomeando os bonecos, e colocando-os em preferência, dentro de um 
desenho de coração para os que mais gostava e no X os que não tinha tanta 
afinidade. 
Resultado: Isabella demonstrou pouco interesse pelo assunto menstruação, 
soube identificar as falas da terapeuta soube, mas interagiu pouco sobre o 
assunto. Em meio a conversa solicitou a musica do “Patati Patata”. Junto e 
com mediação da terapeuta nomeou os bonecos da família terapêutica, 
colocando todos no coração. Manteve pouca interação, porém uma fala 
mais declarada das palavras. 

08/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação e atenção compartilhada. Estimular a 
autonomia e independência. Estimular inteligência emocional e ampliar o 
jogo simbólico. 
Proposta: Conversa sobre o dia da mulher e construção de um desenho 
dela enquanto mulher, colando giz de cera no desenho. 
Resultado: Isabella estava extremamente ansiosa, muitas estereotipias com 
os braços, realizou poucas respostas funcionais, falou pouco. Interagiu 
pouco com a terapeuta e com a atividade, a todo momento falando que 
não queria fazer. 

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e iniciativa nas atividades; 
estimular funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória, 
percepção). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Isabella relatou que não queria fazer a atividade, tendo que ser 
negociado com ela, um animal e poderia escolha uma música, a qual 
escutariam somente a metade, Isabella concordou e assim o fez, manteve 
atenção, precisando ser mediada em alguns momentos. Na última música 
pediu para dançar, Isabella e a terapeuta levantaram e foram ao espelho 
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dançar a música da borboletinha. Isabella demonstrou maior iniciativa e 
participação neste atendimento. 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular a auto 

percepção e inteligência emocional. 

Proposta: Realizar o jogo “O que você sente?” estimulando a consciência 

das suas emoções. 

Resultado: Isabella deu poucos resultados, demonstrou-se cansada, não 

querendo participar da atividade, após muito estímulo, respondia as 

perguntas, porém com pouca funcionalidade. Utilizou pouca fala e pouco 

contato visual, perguntou sobre o avô em alguns momentos, sendo 

orientada que não iria para a casa do avô e estava na AMA e seria somente 

sobre isso que falaria enquanto estivesse ali. 

29/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 
 

Trabalhar a interação social adequada, como também a iniciativa nas 
atividades, estimular autonomia e independência. Estimular a imaginação e 
a criatividade, atenção e habilidades sociais. Ampliar jogo simbólico; 
estimular funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória, 
percepção); trabalhar a autopercepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 
Atividade: Trilha das emoções 
Objetivo: Trabalhar auto percepção e inteligência emocional 
Como fazer: Separar duas tampinhas de garrafa ou brinquedinhos pequenos 
para servirem como pinos para o jogo; separar um dado (caso não tenha 
dado pode ser feito um sorteio de números de 1 a 6 em papéis cortados); 
jogar com a criança, sendo uma vez do adulto, uma vez da criança, seguindo 
o que pede na trilha; o adulto que participar, pode auxiliar a criança na 
resposta. 

11/03/2021 Paciente em isolamento. 

Atividade enviada para casa: 

Objetivo: Estimular coordenação motora fina e viso motora; ampliar tempo 

de permanência na atividade; estimular atenção sustentada e organização 

espacial.  

Como fazer: O responsável,deverá falar a palavra para a criaça em voz alta  
e o mesmo deverá responder através do desenho. Por exemplo: Fala a 
palavra “bola” e a resposta é através do desenho de uma bola. Fica como 
sugestão a criança colorir o desenho. 

18/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 

Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que além de estimular 
várias habilidades, ainda podemos aprender brincando. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; ampliar tempo de permanência 
na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar no processo de 
alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá com auxílio do responsável, recortar as 
figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa viradas  
para cima ou para baixo(dependendo o nível de dificuldade),após  dará  
início ao jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma carta com a 
imagem e faz a associação com a outra carta que rima, por exemplo: 

”JANELA COM PANELA”. 
25/03/2021 Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; ampliar tempo de 

permanência na atividade, estimular atenção sustentada; auxiliar no processo 
de alfabetização. 
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Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde estão faltando 
às letras, com as vogais correspondentes aos sons. Por exemplo na palavra 
BOLA, as letras a serem preenchidas são as vogais “O e A”. O adulto que está 
junto com a criança deverá estimular a criança a fazer formato da boca, que 
sai o som. 

29/03/2020 Atividade: Jogo dos 7 erros da Páscoa  
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção 
sustentada/compartilhada e percepção) e estimular o imaginário da criança. 
Como fazer: Caso tenha impressora você pode imprimir para a criança pintar 
o desenho, se não tiver não há problemas, faça a atividade no celular 
auxiliando a criança; permitir que ela identifique os erros comparando a 
primeira imagem com a segunda; (O que está diferente entre uma imagem e 
outra); caso a criança tenha dificuldades em descobrir o que há de diferente 
nas imagens, o adulto poderá dar dicas a ela pontuando perto de onde está 
o erro (Veja bem os olhos do coelhinho, estão iguais nas duas imagens?); 
mante fotos, vídeos e nos conte como foi a realização da atividade e se 
houve dificuldade. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aprimorar as Habilidades sociais e compreensão cognitiva, trabalhar a 
flexibilidade e aceitação de regras e limites. Estimular o foco de atenção e 
concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

08/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

15/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

22/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

29/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; estimular 
brincadeira simbólica e lúdica; ampliar repertório comportamental; 
trabalhar funções cognitivas (atenção, memória e percepção); estimular 
reconhecimento das emoções e auto percepção. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 
Atividade: Trilha das emoções 
Objetivo: Trabalhar auto percepção e inteligência emocional 
Como fazer: Separar duas tampinhas de garrafa ou brinquedinhos 
pequenos para servirem como pinos para o jogo; separar um dado (caso 
não tenha dado pode ser feito um sorteio de números de 1 a 6 em papéis 
cortados); jogar com a criança, sendo uma vez do adulto, uma vez da 
criança, seguindo o que pede na trilha; o adulto que participar, pode 
auxiliar a criança na resposta. 

08/03/2021 Paciente em isolamento. 

Atividade enviada para casa: 

Objetivo: Estimular coordenação motora fina e viso motora; ampliar tempo 

de permanência na atividade; estimular atenção sustentada e organização 

espacial.  

Como fazer: O responsável,deverá falar a palavra para a criaça em voz alta  
e o mesmo deverá responder através do desenho. Por exemplo: Fala a 
palavra “bola” e a resposta é através do desenho de uma bola. Fica como 
sugestão a criança colorir o desenho. 

15/03/2021 Paciente em isolamento. 
Atividade enviada para casa: 

Que tal brincarmos de rima, uma atividade divertida, que além de estimular 
várias habilidades, ainda podemos aprender brincando. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; ampliar tempo de 
permanência na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar no 
processo de alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá com auxílio do responsável, recortar as 
figuras ( em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa viradas  para 
cima ou para baixo(dependendo o nível de dificuldade),após  dará  início ao 
jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma carta com a imagem 
e faz a associação com a outra carta que rima, por exemplo: ”JANELA COM 

PANELA”. 
22/03/2021 Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; ampliar tempo de 

permanência na atividade, estimular atenção sustentada; auxiliar no 
processo de alfabetização. 
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Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde estão faltando 
às letras, com as vogais correspondentes aos sons. Por exemplo na palavra 
BOLA, as letras a serem preenchidas são as vogais “O e A”. O adulto que 
está junto com a criança deverá estimular a criança a fazer formato da 
boca, que sai o som. 

29/03/2021 Atividade: Jogo dos 7 erros da Páscoa  
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção 
sustentada/compartilhada e percepção) e estimular o imaginário da 
criança. 
Como fazer: Caso tenha impressora você pode imprimir para a criança 
pintar o desenho, se não tiver não há problemas, faça a atividade no celular 
auxiliando a criança; permitir que ela identifique os erros comparando a 
primeira imagem com a segunda; (O que está diferente entre uma imagem 
e outra); caso a criança tenha dificuldades em descobrir o que há de 
diferente nas imagens, o adulto poderá dar dicas a ela pontuando perto de 
onde está o erro (Veja bem os olhos do coelhinho, estão iguais nas duas 
imagens?); mante fotos, vídeos e nos conte como foi a realização da 
atividade e se houve dificuldade. 

Objetivo 
terapêutico 

Estimular a interação social adequada e habilidades sociais; ampliar foco de 
interesse; trabalhar a auto percepção e inteligência emocional; estimular as 
funções cognitivas (atenção, percepção e memória); trabalhar o auto 
controle e a ansiedade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuária: Cassiane Perri  
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Estimular as habilidades sociais e interação social adequada; 
trabalhar o auto-conhecimento. 
Proposta: Sacola de férias, a fim de explorar o momento de férias da 
criança, solicitando que ela conte e relembre o que fez. 
Resultado: Cassiane relatou sobre suas férias, associando todos os objetos 
que trouxe, soube elencar qual o melhor dia, quando se divertiu e também 
trouxe outros fatores que aconteceram nas férias, mantendo boa interação. 
Em alguns momentos desviava o assunto para animais, pois viu o desenho 
de um gato que estava no mural da terapeuta.  

08/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais e interação social adequada. 
Trabalhar autoconhecimento e inteligência emocional. 
Proposta: Construção de um calendário, onde Cassiane possa estar 
reconhecendo datas, situando-se nos contextos. 
Resultado: Família não enviou as datas comemorativas (aniversários de 
familiares) que foram solicitadas, porém construíram algumas datas 
comuns, como as estações, datas comemorativas anuais (Dia das mães, dia 
dos pais, pascoa, natal, etc), Cassiane foi instruída a riscar um quadradinho 
todos os dias para situar-se ao dia que estamos. Foi participativa e ficou 
empolgada com o calendário, como também agradeceu. 

15/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

22/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

29/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

Objetivo 
terapêutico 

Estimular as habilidades sociais e interação social adequada; trabalhar 
autoconhecimento, auto percepção e inteligência emocional; ampliar foco 
de interesse. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e funções executivas 
(atenção, percepção e memória). 
Proposta: Utilizar o jogo cara a cara, no intuito de resgatar aquilo que já 
havia conquistado em atendimentos anteriores, permitindo que faça 
perguntas sobre o personagem que quer descobrir. 
Resultado: João demonstrou-se mais participativo que em atendimentos 
anteriores, jogou corretamente o jogo, em alguns momentos precisando de 
orientação para voltar sua atenção, mas em seguida mantinha atenção e a 
compartilhava. Relatou fatos de sua rotina e teve intenção comunicativa 
fora do que estava sendo conversado, relatando que durante o jogo achou 
um momento difícil, dessa forma demonstrou boa percepção e estar 
contextualizado. 

a08/03/2021 Objetivo: Trabalhar adequação comportamental e funções cognitivas. 
Proposta: Conversar com João sobre situação de saúde do pai, situar ele na 
gravidade, explicar sobre o COVID. 
Resultado: João falou pouco sobre o pai, confundiu-se em alguns momentos 
sobre a situação, falando que o pai estava em casa, mas em seguida falava 
que estava no médico. Precisou de bastante mediação na explicação para 
compreender a situação. Em seguida solicitou um jogo, foi permitido que 
escolher, escolheu a torre jenga e foi participativo, manteve boa interação e 
atenção, falou muito com a terapeuta durante a execução do jogo. 

15/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas;  
Proposta: Construir perguntas para realizar uma chamada de vídeo com o 
paciente José Eduardo na próxima semana. 
Resultado: João ficou feliz ao saber que na próxima semana irão realizar uma 
chamada com o José Eduardo, escreveu junto com a terapeuta algumas 
coisas que gostaria de conversar com o João. Precisou de mediação em 
alguns momentos para realizar a lista, a terapeuta deu algumas dicas do que 
ele poderia perguntar e João escrevia o que queria perguntar. 

22/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas;  
Proposta: Chamada de vídeo com José Eduardo (paciente em isolamento), 
utilizar as perguntas realizadas no atendimento anterior para que João faça 
perguntas para José Eduardo. 
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Resultado: João Batista foi muito participativo, realizou as perguntas 
combinadas, respondeu as perguntas realizadas pelo José Eduardo, como 
também fez perguntas fora do que estava combinado. Manteve boa 
interação, em alguns momentos precisou de mediação. 

29/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas;  
Proposta: Chamada de vídeo com José Eduardo (paciente em isolamento), 
utilizar de uma brincadeira já conhecida por eles “mimicas dos animais”, 
permitindo que cada um na sua vez faça a mimica para o outro adivinhar o 
que é. Em seguida da chamada conversa sobre a morte do pai de João. 
Resultado: João foi participativo, estava empolgado para realizar a chamada 
e ver o amigo. Realizou as mimicas que ele mesmo escolheu e adivinhou as 
que o colega fez. Manteve boa interação, em alguns momentos precisando 
que essa interação fosse mediada. Ao concluir a chamada o assunto do 
falecimento do pai foi abordado, porém João não deu muita abertura para 
conversar sobre. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a flexibilidade, como também aceitação de regras e limites, 
estimular a criatividade, interação e habilidades sociais e adequação 
comportamental (Aguardar sua vez, aceitar perdas, choros excessivos, tirar 
pele da boca); trabalhar as funções executivas (atenção, percepção, 
decisão, memória). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

585 / 790



 

 

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

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Antônio Santo Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/03/2021 Objetivo: Estimular e ampliar as habilidades sociais; incentivar auto 
percepção e inteligência emocional. 
Proposta: Resgate do livro das histórias que está sendo construído, discutir 
os assuntos já abordados com ele e relembrar aquilo que já realizou até 
agora. 
Resultado: Miguel chegou ao atendimento contando sobre suas férias, 
mantendo boa interação, realizou pouco contato visual, diferente de 
atendimentos anteriores, porém essa questão não atrapalhou a socialização 
e intenção comunicativa. Relembrou junto com a terapeuta sobre sua 
construção do livro de sua história, manteve boa atenção e demonstrou-se 
satisfeito e feliz em retornar aos atendimentos. 

08/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

15/03/2021 Objetivo: Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; incentivar a 
interação social adequada e o contato visual; 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Foi explicado para Miguel o que era memória e que o jogo que 
iriam realizar, era pra trabalhar (melhorar) a memória, ele compreendeu. 
Manteve boa atenção e participação na atividade proposta, realizando-a 
corretamente. Contou a terapeuta que seu gato havia morrido e que ele 
tinha chorado muito, a terapeuta acolheu Miguel, conversaram sobre o luto 
e porque os animais morrem, Miguel demonstrou compreensão quando 
falado sobre o assunto. 

22/03/2021 Objetivo: Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; trabalhar a 
autopercepção e inteligência emocional. 
Proposta: Realizar o jogo “O que você sente”? estimulando e ampliando as 
respostas sobre sentimentos da criança, incentivando que Miguel fale sobre 
seus sentimentos comparando a cenas do seu dia a dia. 
Resultado: Criança chegou ao atendimento contando que ganhou um 
gatinho novo, ficou muito feliz e empolgado em contar, demonstrando 
compreensão de contexto, pois havia conversado no atendimento anterior 
com a terapeuta sobre o gato que havia morrido. Realizaram o jogo com 
funcionalidade, porém Miguel precisa de auxílio para falar sobre suas 
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emoções, algumas vezes trouxe a situação que se assemelhava a situação 
descrita no jogo, porém não sabia identificar a emoção. 

29/03/2021 Objetivo: Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; trabalhar a 
autopercepção e inteligência emocional. 
Proposta: Trabalhar uma proposta temática relacionada a páscoa. Coelhinho 
das emoções: contar uma história com cada carinha, ir alternando entre a 
criança e o terapeuta, a cada carinha/emoção do coelho, precisa ser criado 
uma situação. 
Resultado: Miguel foi participativo, manteve boa interação, porém teve 
dificuldades em elaborar as histórias, reconhecia as emoções de formas 
simples, precisando de mediação para falar sobre emoções mais complexas, 
como também precisou de mediação para elaborar as histórias. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; incentivar interação social 
e contato visual; estimular as funções executivas, jogo simbólico e 
imaginação; trabalhar auto percepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

05/03/2021 Todos os profissionais da instituição foram dispensados para a aplicação da 
vacina do COVID-19. 

12/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular as habilidades 
sociais; estimular o brincar simbólico; adequação comportamental. 
Proposta: Realizar brincadeira com a caixa e as chaves para abrir as portas, 
incentivando que ele o faço, que ele abra e participe ativamente da 
atividade. 
Resultado: Andriel pediu pela mãe e o pai várias vezes no atendimento, 
sendo orientado que sua mãe iria busca-lo logo depois de brincar. Andriel 
sentou-se a mesa, pegou as chaves, mas não teve interesse em participar da 
brincadeira, mesmo quando mediada, empurrava a mão da terapeuta, atirou 
as peças ao chão, foi orientado a pegá-las e o fez. Manteve comportamentos 
inadequados o atendimento todo, no intuito de mostrar que gostaria de ir 
embora, tirou os sapatos, jogou as peças na terapeuta, na parede e no chão. 
Mateve contato visual, mas pouca interação. 

26/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada, habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (Atenção sustentada e 
compartilhada, percepção); estimular o brincar simbólico, imaginação e 
criatividade; Trabalhar adequação comportamental (inflexibilidade, choro, 
tremores e medos excessivos, aceitação) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Todos os profissionais da instituição foram dispensados para a aplicação da 
vacina do COVID-19. 

12/03/2021 Objetivo: Trabalhar a iniciativa; a interação social espontânea e adequada; 
estimular funções cognitivas (atenção sustentada, memória) 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Erik manteve ótima interação, estando a todo momento 
adequado dentro do contexto, realizou com êxito toda a atividade, boa 
aceitação, sem recusas.  

19/03/2021 Paciente faltou o atendimento- Falta justificada. 

26/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

  

Objetivos Trabalhar iniciativa nas atividades; incentivar a interação e atenção 
compartilhada; aumentar foco de atenção e atenção compartilhada. 
Trabalhar habilidades sociais. Estimular criatividade e imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a brincadeira simbólica e funcional; trabalhar funções cognitivas 
(atenção, percepção); ampliar repertório comportamental. 
Proposta: Jogo de encaixe das frutas estimulando a funcionalidade do 
encaixe e o simbolismo do jogo com as frutas, em seguida estimular a 
criação de desenhos; finalizar o atendimento com música e coreografia, 
apresentando imagens das músicas para que ele escolha. 
Resultado: Noah foi muito participativo, precisou de mediação na atenção 
durante a atividade, mas executou corretamente. Realizou desenhos 
somente com mediação, apresentando fugas, gostou de desenhar sua mão 
na folha, porém a todo momento entrega o giz na mão da terapeuta. Ao fim 
do atendimento, escolheu a música do jacaré, não a conhecia, mas 
demonstrou atenção ao olhar a coreografia realizada pela terapeuta e a 
imitou (precisando de mediação em alguns momentos), divertiu-se muito, 
em alguns momentos achou engraçada a coreografia e manteve muito 
contato visual. Apresentou boa interação. 

12/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a autopercepção; trabalhar funções cognitivas (atenção 
sustentada/compartilhada, percepção e memória). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Noah manteve-se participativo durante o atendimento, 
apresentou muitas estereotipias, porém no momento de atenção conseguia 
focar. Precisou ser mediado em alguns momentos, mas apresentou bons 
resultados no desenvolvimento do jogo. Não foi possível retirar as figuras 
para que ele lembrasse, porém respondia de acordo com as figuras com elas 
apresentadas. Fez muito contato visual, estando presente ao atendimento e 
tendo trocas com a terapeuta, manteve a interação, a partir da mediação. 

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a auto percepção e o uso correto e funcional dos objetos. 
Trabalhar as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
memória e percepção). 
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Proposta: Realizar a atividade de colar as partes faltantes dos animais 
(formas geométricas) utilizando cola bastão; em seguida brincar com o jogo 
do rosto para encaixar as partes que o compõem. 
Resultado: Noah foi muito participativo durante a atividade; manteve boa 
interação, falou o nome das formas geométricas e realizou a atividade 
conforme o combinado, teve um pouco de recusa em pegar na cola, mas 
com insistência o fez. Manteve boa interação durante o atendimento, 
demonstra estar mais presente socialmente. 

26/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

Objetivos Trabalhar interação social, habilidades sociais, auto percepção e inteligência 
emocional; estimular o uso correto e funcional dos objetos, o brincar 
simbólico, a criatividade e imaginação; trabalhar as funções cognitivas 
(atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória); ampliar 
repertório comportamental. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e funções cognitivas; 
estimular jogo simbólico. 
Proposta: Brincadeira com o senhor batata no intuito de a criança realizar 
trocas com a terapeuta, propondo a criança que escolha e decida qual peça 
quer quando lhe é apresentado. 
Resultado: Amora manteve ótima interação, realizou pouca fala, mas muita 
intenção comunicativa e de interação. Foi muito participativa durante o 
atendimento, realizou muito contato visual e sorrisos durante a atividade, o 
que anteriormente não acontecia, apresenta estar desenvolvendo 
compreensão de emoções. 

12/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e intenção de interação 
espontânea; estimular funções cognitivas (percepção, memória, atenção 
sustentada/compartilhada) 
Proposta: Quebra cabeça de madeira dos animais e dos dinossauros, 
explorando a escolha da criança sobre aquilo que quer, incentivar que 
decida e escolha. 
Resultado: Amora inicialmente fechou os olhos, não queria olhar para o 
jogo, aos poucos foi permitindo a realização do jogo. Precisou de auxilio 
para encaixar as peças no início, mas em seguida passou a fazer sozinha e 
corretamente. Teve dificuldades em solicitar as peças a terapeuta, 
precisando de mediação para fazer a solicitação, a terapeuta falava “Você 
quer essa? Sim ou não?” e na terceira vez passou a dizer “Sim”, tendo 
iniciativa, mesmo com mediação. 

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular o contato visual; incentivar o brincar com funcionalidade. 
Proposta: Realizar brincadeira com os rostos para encaixar as partes 
faltantes, estimulando que Amora faça escolhas, peça ajuda e monte 
adequadamente.  
Resultado: Amora foi muito participativa durante a atividade proposta, não 
manteve muita fala neste momento, montou corretamente o rosto. Em 
seguida pegou um quebra cabeça que já havia feito no atendimento 
anterior, montou junto com a terapeuta e com insistência e imitação falou 
o nome de todos os animais que montou, mantendo ótima interação, 
contato visual e demonstrando-se muito presente no atendimento. 
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26/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular o contato visual; incentivar o brincar com funcionalidade. 
Proposta: Permitir que Amora escolha a atividade, estimulando que ela 
tenha iniciativa, participar ativamente da atividade que ela escolher, em 
busca da interação. 
Resultado: Amora escolheu o quebra cabeça dos animais, que havia feito 
no atendimento anterior, a terapeuta permitiu e pegou folha e lápis de cor 
também. Amora montou um animal, e as duas desenharam o mesmo 
animal, sendo Amora estimulada a pintar e desenhar junto, ela participou, 
porém precisou de mediação em alguns momentos. Manteve interação, de 
forma reduzida, mas esteve presente na atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa 
de socialização. Estimular o contato visual. Trabalhar a criatividade, 
estimulando o brincar com funcionalidade e jogo simbólico estimular as 
habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Benjamin Veit da Silva 
Data Nascimento:  
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

26/03/2021 Início do paciente na instituição. 
Objetivo: Avaliar questões psicológicas a serem trabalhadas com a criança 
em terapia. 
Proposta: Apresentar os fantoches dos animais, usar recurso de música. 
Resultado: Benjamin chegou ao atendimento com choro intenso, nada o 
acalmava, solicitando colo a todo momento. Quando colocado vídeo com 
música da galinha pintadinha, acalmou-se, parando de chorar, a terapeuta 
iniciou a brincadeira com os fantoches de acordo com a música, mas 
Benjamin não deu importância, sempre que retirado o vídeo chorava, 
buscou muito o colo. Apresenta comportamento de um bebê, sem 
interação, a não ser pra buscar o adulto como acolhimento. Não 
demonstrou interesse por nenhum brinquedo ou atividade, somente por 
agua no momento de lavar as mãos. 

Objetivo 
Terapêutico 

Processo de avaliação psicológica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; adequar a criança a 
comportamentos esperados para a sua idade; ampliar repertório 
comportamental. 
Proposta: Realizar brincadeira lúdica com a casinha e as chaves, solicitando 
que a criança abra as portas para pegar as coisas que há dentro da casa; 
auxiliar a criança a aprender o “tchau” adequado para sua idade. Brincar 
com os copos e a bola, para derrubar. 
Resultado: Henrique chorou menos que em atendimentos anteriores, estava 
mais receptivo, aceitando melhor as propostas, houve recusa algumas 
vezes, comportamentos restritos, mas com muito estímulo, realizava o que 
estava sendo combinado. Apresenta muito dificuldade em executar o 
“tchau”, foi realizada uma brincadeira em frente ao espelho, precisando de 
mediação para o movimento correto. Apresentou choro quando a 
brincadeira não foi da forma que ele gostaria, sendo guardados os 
brinquedos e orientado sobre não ser as cosias da forma dele e que há 
regras. Manteve interação de forma reduzida. 

12/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; adequar a criança a 
comportamentos esperados pela sua idade; adequação comportamental. 
Proposta: Atendimento realizado em dupla com o paciente Ênio, no intuito 
de manter a interação e incentivar a brincadeira compartilhada; realizar 
montagem em conjunto do senhor batata, e em seguida brincadeira de 
derrubar os copos com a bola, colocando-os em posição de espera da sua 
vez, auxiliar o amigo na montagem da torre de copos. 
Resultado: Ênio demonstrou-se muito participativo nas atividades 
propostas, procurou o colega quando solicitado pela terapeuta, precisando 
de mediação em alguns momentos para interagir com a outra criança de 
maneira adequada. Compreendeu as regras e aguardou sua vez no jogo. 

26/03/2021 Objetivo: Trabalhar a intenção de interação social; adequar a criança a 
comportamentos esperados pela sua idade; estimular funções cognitivas 
(atenção sustentada/compartilhada, percepção, memória). 
Proposta: Brincar com o senhor batata, no intuito de que a criança solicite 
as peças que quer, fale as cores e mantenha uma interação funcional com a 
terapeuta, compartilhando a brincadeira. 
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Resultado: Henrique chegou ao atendimento e se interessou pelo 
brinquedo, sentou-se a mesa e permaneceu sentado em atividade durante 
todo o atendimento. Realizou solicitação das peças que queria (algumas 
vezes precisando ser mediado ou de muito estímulo), pediu o microfone 
algumas vezes, sendo orientado que quando terminasse de montar o senhor 
batata poderia pegar o microfone. Ao final, cantaram a música do pintinho 
amarelinho, demonstrou inflexibilidade para compartilhar o brinquedo, 
porém a terapeuta começou a brincar de fazer cosquinha nele com a batata 
e Henrique achou engraçado, imitou o comportamento, também fazendo na 
terapeuta. Manteve boa interação. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a intenção de interação social; adequar a criança a 
comportamentos esperados pela sua idade, reconhecendo-se enquanto 
menino e não mais um bebê (auto percepção); estimular funções cognitivas 
(atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória); trabalhar a 
adequação comportamental (inflexibilidade, choros excessivos, recusa, 
compreensão de regras e limites); estimular habilidades sociais e 
inteligência emocional; estimular jogo simbólico, imaginação e criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Todos os profissionais da instituição foram dispensados para a aplicação da 

vacina do COVID-19. 

12/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas (atenção sustentada, memória e 
percepção); estimular a aceitação de regras e limites. 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Paulo manteve boa interação e realizou o jogo corretamente, 
teve bom desenvolvimento durante a atividade. Em alguns momentos 
trazia histórias fora da realidade, falando que já havia ido a floresta, mas 
quando pontuado sobre ser mentira, ele concordava, voltando a 
realidade. Foi participativo, apresentando boa memória e percepção, 
como também esteve com foco de atenção em todo o atendimento. 

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (atenção 
sustentada/compartilhada); interação social adequada; habilidades sociais. 
Proposta: Realizar atividade de pintura das asas da borboleta conforme o 
exposto. No intuito de que Paulo mantenha atenção e foco durante a 
execução da atividade. Permitir que pegue um brinquedo quando terminar a 
atividade. 
Resultado: Paulo foi participativo, em nenhum momento relatou não gostar 
da atividade, ao contrário manteve-se presente socialmente, manteve 
conversa funcional com a terapeuta e realizou a atividade corretamente, em 
alguns momentos precisou de mediação para voltar sua atenção ao que 
estava fazendo, mas teve bom desenvolvimento. 

26/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a autopercepção e inteligência emocional. 
Proposta: Trabalhar o jogo “O que você sente quando...” interpretar para a 
criança, facilitando que compreenda a pergunta e coloque-se na situação. 
Utilizar a montagem do senhor batata junto com o jogo, a cada resposta 
correta, uma parte do senhor batata pode ser escolhida e montada. 
Resultado: Paulo foi participativo, no início ficou confuso sobre o que era 
sentimentos, apresentou pouca compreensão das emoções, no início 
precisando de mediação e estímulos para responder. Mas no decorrer do 
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atendimento foi compreendendo melhor, não explorou muito as emoções, 
falando somente “triste”, “feliz”, “raiva”, “susto”. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação adequada e habilidades sociais; estimular funções 
cognitivas; estimular autopercepção e inteligência emocional; estimular 
brincadeira compartilhada; estimular aceitação de regras e limites. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/03/2021 Todos os profissionais da instituição foram dispensados para a aplicação da 
vacina do COVID-19. 

12/03/2021 Objetivo: Trabalhar a participação física nas atividades, estimular as 
funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, memória, 
percepção); adequação comportamental (sentar-se a mesa, flexibilidade) 
Proposta: 1º Atendimento com profissional de psicopedagogia, 2º 
atendimento com profissional de fonoaudiologia. Utilizar copos com 
objetos escondidos em baixo e encaixe de letras. Utilizar luvas que 
encenam uma aranha, música da aranha, estimulando que Anthony 
mantenha participação ativa em mesa. 
Resultado: Anthony esteve presente com atenção em alguns momentos e 
recusa quando já não queria mais a atividade proposta.  

19/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a participação física nas atividades; adequação comportamental. 
Proposta: Um atendimento em dupla com profissional de psicopedagogia e 
um com profissional de fonoaudiologia; Montar figuras de coisas que 
tenham na rua (folhas, areia, flor, pedra, etc.) e sair para caminhar com a 
criança para buscar essas coisas; no segundo momento fazer um cartaz 
colando a imagem e o objeto. 
Resultao: Anthony foi pouco participativo ativamente, precisou de 
mediação para pegar as coisas na rua, a todo momento olhava pra trás (já é 
algo que acontece mesmo com a mãe); no segundo momento participou 
pouco também realizando o cartaz, precisou de mediação para identificar e 
colocar as coisas no papel. Manteve pouca interação e participação ativa. 

26/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a participação física nas atividades; adequação comportamental. 
Proposta: Um atendimento em dupla com profissional de psicopedagogia e 
um com profissional de educação musical; construir uma sacola 
“descobertas do Anthony”, e espalhar figuras das músicas e instrumentos 
musicais de interesse do Anthony na quadra da instituição, sair com ele em 
busca das figuras e no atendimento de música explorar essas figuras, 
cantando, utilizando os instrumentos. 
Resultado: Anthony foi participativo, precisou de mediação pra encontrar 
as figuras, porém quando encontrava as pegava e colocava dentro da sacola 
de descobertas, na sala de música foi participativo e manteve interação, 
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explorou as músicas com mediação dos terapeutas, cantou junto e esteve 
presente. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar o contato visual, e a participação física nas atividades; estimular 
as funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, percepção, 
memória); estimular a interação social e habilidades sociais. Adequação 
comportamental (Sentar-se à mesa para realizar atividades, hetero-
agressão, inflexibilidade, atirar objetos ao chão).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 / 790



 

 

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

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada 

09/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

16/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

23/03/2021 Paciente em isolamento 
Proposta de atividade para casa: 
Objetivo – Autonomia, independência e percepção. 
Como fazer?  
Vamos propor momentos dentro da rotina do Fernando que o coloque em 
situações de decisão!!! Cada situação deve ser realizada em um dia 
diferente; 3 dias da semana (Exemplo: Segunda, quarta e sexta) 
Após o banho: 1º dia: Deixar separado em cima de sua cama duas peças de 
roupa, solicitar que ele escolha. (Ex: Fernando, em cima da cama tem duas 
roupas pra você colocar, pegue a que você preferir); 2º dia: Deixar separado 
em cima da cama duas peças de roupa, sendo uma de calor e uma de frio, e 
falar pra ele como está o clima (Frio ou calor), solicitar que ele escolha a 
roupa. (Ex: Fernando, hoje está muito calor, precisamos colocar uma 
camiseta sem mangas, qual você vai escolher?) Obs.: Caso ele tenha 
dificuldades, você pode ajudá-lo mostrando a roupa “Olhe essa aqui, não 
tem manga, acho que pode ser essa”; 3º dia: Solicitar que pegue a roupa 
dentro do guarda roupa, seguindo os comandos “Fernando abre o guarda 
roupa e pegue a cueca” (Em seguida solicitar as outras peças). Obs.: Caso ele 
tenha dificuldades de fazer sozinho, auxilie ele no processo, abrindo o 
guarda roupa junto com ele, apontando para a peça de roupa que ele 
precisa pegar. 

30/03/2021 Paciente em isolamento 
Objetivo – Autonomia, independência; percepção. 
Auxiliar no processo de corte de cabelo. 
Em relação ao corte do cabelo  sugerimos que o responsável comece 
conversando   com    o       Fernando passando   a mão na cabeça dele e 
pontuando que o cabelo         está comprido e que será necessário cortar. 
Que  perceba um horário em que ele esteja mais tranquilo e separe esse 
tempo para cortar o cabelo. 
Lembrando que o Fernando possui muita sensibilidade, então pode iniciar 
utilizando um pente, vá passando na cabeça e conversando. 
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Se for cortar com máquina, explicar e mostrar pra ele, ligar na frente dele 
para que ele vá se familiarizando com o barulho (mesmo que num primeiro 
momento ele não corte o cabelo) e se possível deixar ele pegar na mão  a 
maquininha. Importante: Esse processo deve ser aos poucos fazendo esses 
pequenos testes, percebendo o limite do Fernando e nunca forçando, para 
ele não criar uma aversão ao corte de cabelo.  
Lembrando que o lugar escolhido para cortar o cabelo esteja bem tranquilo, 
sem muito barulho e estímulos ao redor para Fernando não se desorganizar. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a participação física nas atividades e estimular o uso funcional dos 
objetos e jogos. Ampliar o foco de interesse, aumentar foco de atenção e a 
atenção compartilhada. Adequação comportamental (Atirar-se ao chão, tirar 
o tênis, jogar os objetos, hetero-agressão)  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Trabalhar a intenção participativa e interação social adequada; 
estimular o jogo simbólico. 
Proposta: Utilizar a caixa de brinquedos que é algo de interesse da criança, 
introduzindo a busca por brinquedos de determinadas cores. As cores serão 
selecionadas através de uma caixa a qual ele deverá fechar os olhos e pegar 
uma peça, a cor da peça, deve ser a cor do brinquedo escolhido na caixa de 
brinquedos. 
Resultado: Felipe foi muito participativo, estava tranquilo, não houve gritos 
ou recusas durante o atendimento, precisou ser direcionado a executar a 
atividade corretamente, e executava conforme solicitado. Soube associar as 
cores, nomeando-as. Manteve boa interação, aceitou as propostas e ajudas 
da terapeuta e compartilhou sua atenção. Em momentos de brincadeira com 
os brinquedos realizou jogo simbólico direcionado pela terapeuta e foi 
participativo. 

09/03/2021 Objetivo: Trabalhar a intenção participativa e interação social adequada; 
estimular o jogo simbólico. Adequação comportamental, ampliar repertório 
comportamental funcional. 
Proposta: Fazer um combinado com Felipe, que ele concluindo uma vez a 
atividade da resposta mágica corretamente, poderá brincar com o senhor 
batata em seguida (reforço positivo). Essa atividade será realizada da mesma 
forma, sendo acrescentado 1 ficha a mais a cada atendimento. No momento 
da brincadeira com o senhor batata, manter a interação, exigir que Felipe 
solicite as peças ao invés de somente pega-las. 
Resultado: Houve ótima resposta de Felipe diante a atividade, foi 
participativo, compreendeu o combinado e o realizou, precisou de mediação 
para focar sua atenção no jogo, mas o fez. Recebeu o reforço positivo logo 
em seguida e manteve boa interação. Não houve gritos ou recusas. 

16/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

23/03/2021 Objetivo: Aumentar foco de atenção e interesse; Trabalhar a interação social 
adequada e intenção participativa; estimular a inteligência emocional e 
funções cognitivas (percepção, memória, atenção 
sustentada/compartilhada). 
Proposta: Realizar o jogo das carinhas, onde a criança precisa montar o rosto 
que está em branco, solicitando para a terapeuta o que está faltando (olhos, 
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nariz, boca, orelhas, cabelo). Reforço positivo: Senhor batata, realizar 
combinado no início do atendimento. 
Resultado: Felipe chegou ao atendimento solicitando o senhor batata, foi 
orientado que iriam brincar após o jogo que havia sido preparado para eles 
jogarem, Felipe concordou, demonstrando boa aceitação e flexibilidade, 
realizou o jogo junto com a terapeuta, de forma funcional, aparentemente 
ansioso para pegar o jogo, foi pontuado a todo momento para fazer com 
calma. Quando terminou, ajudou a terapeuta a guardar e brincou com o 
senhor batata, compartilhando atenção, e apresentando boa brincadeira 
lúdica. 

30/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e estimular as habilidades 
sociais; trabalhar o processo lúdico e simbólico e estimular as funções 
cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, percepção e memória). 
Proposta: Realizar a construção de colagem do coelhinho da pascoa, no 
intuito de trabalhar o simbolismo e realizar um atendimento temático. 
Utilizar o combinado de em seguida montar o senhor batata (interesse da 
criança. 
Resultado: Felipe manteve boa interação durante a atividade, realizando 
corretamente a montagem do coelho, colocou todas as partes de forma 
funcional e escreveu seu nome na folha, em seguida brincou com o senhor 
batata e montou junto com a terapeuta a orelha de coelho para o senhor 
batata. Teve boas trocas de interação com a terapeuta. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aumentar foco de atenção e interesse; estimular a interação social 
adequada, habilidades sociais e intenção participativa; adequação 
comportamental (flexibilidade, compreensão de regras e limites, diminuir 
gritos e recusas); estimular as funções cognitivas (atenção sustentada e 
compartilhada, percepção e memória); trabalhar autoconhecimento e 
inteligência emocional; estimular criatividade e jogo simbólico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação espontânea e adequada; adequação 
comportamental. 
Proposta: Sacola de férias; contação da criança junto com os irmãos sobre 
suas férias. 
Resultado: Samuel, juntamente com os irmãos soube contar diversos 
momentos das férias apresentadas por fotos e vídeos, relembrou os fatos, 
como também contou momentos que não estavam presentes nas fotos, 
relatou os nomes das pessoas presentes e demonstrou-se empolgado e feliz 
ao contar. Em alguns momentos foi agressivo com o irmão Erik, sendo 
parado o momento de apresentação das férias e solicitado que pedisse 
desculpas ao irmão. Apresentou interação espontânea adequada, como 
também adequou seu comportamento quando solicitado. 

09/03/2021 Atendimento não realizado, criança participou do atendimento de educação 
física em dupla com outro paciente. 

16/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação e intenção participativa; estimular as 
habilidades sociais e funções cognitivas (memória, percepção e atenção 
sustentada/compartilhada). 
Proposta: Realizar o jogo “conhecendo os animais”, permitindo e 
incentivando que a criança explore, converse sobre o animal, relate sua 
experiência com o animal referido. 
Resultado: Samuel foi participativo, realizou o jogo corretamente. No 
primeiro animal precisou de mediação para compreender o jogo, mas em 
seguida conseguiu realizar sem mediação. Manteve boa atenção 
compartilhada e sustentada durante todo o atendimento. 

23/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e intenção participativa; 
estimular a inteligência emocional e funções cognitivas (percepção, 
memória, atenção sustentada/compartilhada). 
Proposta: Realizar o jogo das carinhas, onde a criança precisa montar o 
rosto que está em branco, solicitando para a terapeuta o que está faltando 
(olhos, nariz, boca, orelhas, cabelo). 
Resultado: Samuel não foi muito participativo e receptivo. Foi realizado um 
combinado que poderia escolher um brinquedo ao final do atendimento 
caso terminasse o jogo, porém ficou perguntando sobre o brinquedo, 
enrolando para escolher qual parte do rosto iria usar, e terminou o jogo 
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somente ao final do atendimento. Foi orientado sobre não ter sido realizado 
o combinado porque ele havia demorado e enrolado para fazer o jogo. 

30/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular as habilidades 
sociais; estimular o jogo simbólico e a criatividade. 
Proposta: Jogo dos sete erros, no intuito de a criança desenhar o que está 
faltando no desenho do coelho da páscoa, conforme o desenho completo 
demonstrado, em seguida realizar a pintura junto com a terapeuta. 
Resultado: Criança chegou ao atendimento com 10 minutos de atraso, 
sendo um tempo reduzido para realização completa da atividade, porém 
realizou o desenho das partes faltantes do coelho e iniciou a pintura, sendo 
dentro do esperado para sua idade, pintou dentro da linha e manteve-se 
animado ao realizar a atividade. Boa interação, mas falou muito “to 
pensando” enquanto aguardava orientação do que fazer, ou quando 
cansava de pintar. 

Objetivo 
terapêutico: 

Trabalhar interação e intenção participativa. Incentivar contato visual e 
habilidades sociais. Trabalhar foco de atenção. Estimular o brincar, 
jogo simbólico e criatividade; adequação comportamental (resistência, 
flexibilidade, choros excessivos, hetero agressão) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

09/03/2021 Objetivo: Trabalhar a adequação comportamental (Flexibilidade, aceitação, 
comportamentos disruptivos); estimular a interação social adequada; 
incentivar funções cognitivas. 
Proposta: Realizar a brincadeira do “Sim” e “Não” onde Diogo vai 
encaixando as peças nas caixas corretas dependendo a pergunta da 
terapeuta. Utilizar cócegas como reforço positivo. 
Resultado: Diogo chegou ao atendimento empurrando a mesa e batendo os 
pés, chorou um pouco, mas após explicado o que iriam fazer, iniciou a 
brincadeira e permaneceu. Manteve boa interação, respondeu bem ao 
reforço positivo e teve falas dentro do contexto. 

16/03/2021 Objetivo: Trabalhar a flexibilidade para compreender/aceitar regras e 
limites; adequação comportamental; ampliar foco de interesse. 
Proposta: Utilizar a construção do senhor batata, no intuito de a criança 
solicitar as peças que precisam compor o brinquedo, permitindo e 
proporcionando escolha. 
Resultado: Diogo chegou ao atendimento com recusas, precisando de 
mediação para focar na atividade, após alguns minutos começou a ser 
participativo, interagiu de forma mediada, precisando ser chamado para a 
atividade o tempo todo, realizou falas com ecolalia imediata. Permaneceu 
sentado a maior parte do atendimento. 

23/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

30/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 

de adequar o uso de máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar flexibilidade para compreender/aceitar regras e limites. Trabalhar 
adequação comportamental. Ampliar foco de interesse e foco de atenção 
nas atividades. Trabalhar interação social adequada e atenção 
compartilhada. Estimular auto percepção. Funções cognitivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

  Usuário: Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 

 

 

Data   

05/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
ampliar o repertório comportamental; estimular o jogo simbólico. 
Proposta: Caixa de brinquedos, direcionando uma brincadeira adequada e 
compartilhada entre a criança a terapeuta, limitando os brinquedos para 
que não disperse a atenção, estimular que a criança realize imitações a 
brincadeira direcionada. 
Resultado: Ênio demonstrou satisfação em participar do atendimento, 
esteve presente socialmente em todo o momento, precisou ser mediado na 
brincadeira em alguns momentos para que compartilhasse a atenção com a 
terapeuta na hora de brincar. Escolheu os dinossauros e teve intenção 
comunicativa solicitando um dos dinossauros a terapeuta, fez apontamento 
e gestos expressando que gostaria daquele brinquedo, mas não falou, 
mesmo que solicitado várias vezes. Realizou imitação da terapeuta em 
vários momentos durante a brincadeira, sorriu e fez contato ocular 
adequado. 

09/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

16/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e estimular as habilidades 
sociais; estimular funções cognitivas. 
Proposta: Realizar a montagem das partes do rosto e a brincadeira do 
senhor batata, incentivar que a criança solicite as peças mantendo a 
interação. 
Resultado: Ênio foi muito participativo nas atividades propostas, realizou 
solicitação das peças, porém sem fala, somente com apontamentos e 
fazendo-se entender. Estava extremamente agitado, com comportamentos 
que não havia apresentado em atendimento ainda, correndo pela sala, 
saltitando, foi relatado pela terapeuta que se terminasse a atividade 
proposta, poderiam colocar uma música para dançar e pular, Ênio 
concordou e o fez. 

23/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a inteligência emocional; adequação comportamental 
(inflexibilidade e recusa); trabalhar a criatividade, imaginação e jogo 
simbólico. 
Proposta: Brincadeira com os legos e os animais, construir uma fazendinha, 
montar a casa de cada animal. 
Resultado: Ênio chegou ao atendimento querendo a caixa de brinquedos, 
chorou muito apontando pra cima do armário onde estava a caixa, foi 
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orientado que não poderiam brincar e que teria outra brincadeira, precisou 
ser mostrado os brinquedos que iriam utilizar, para que Ênio 
compreendesse, caso contrário ficava chorando. Em seguida brincou 
compartilhando a brincadeira e sua atenção, precisou de mediação e 
estímulos para brincar funcionalmente e simbolicamente. 

30/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular a criatividade e processo lúdico e simbólico. 
Proposta: Atividade temática de pascoa, encontrar na figura os ovos 
escondidos pelo coelhinho e os pintar. 
Resultado: Ênio chegou ao atendimento solicitando pelos brinquedos, foi 
orientado que iriam brincar, mas que primeiro precisavam encontrar os 
ovos do coelhinho, Ênio não concordou de início, precisou ser explicado 
mais algumas vezes, sentou-se na cadeira e realizou a atividade 
corretamente, precisando de mediação para pintar. Em seguida brincou 
juntamente com a terapeuta e os aviões, mantendo atenção compartilhada, 
mas pouca brincadeira lúdica, precisando ser mediado a como brincar, 
realizou imitações funcionais e compartilhou a brincadeira e atenção. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada e as habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (atenção, percepção); trabalhar 
adequação comportamental (inflexibilidade, recusa); ampliar repertório 
comportamental; estimular criatividade, imaginação e jogo simbólico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Janeiro/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente em isolamento  
Proposta de atividade para casa: encontre os objetos 
Objetivo: Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de 
atenção e percepção, além de ampliar conhecimento de objetos e auxiliar no 
desenvolvimento da interação entre os participantes.  
Como fazer: Selecione alguns ambientes da casa (Exemplo: quarto, sala e 
cozinha); Selecione 3 objetos específicos do local escolhido (Exemplo: 
Cozinha =Panela, colher, copo/ banheiro= escova de dente, shampoo); peça 
para a criança buscar determinado objeto, e ao encontrá-lo levar até você; 
(Se a criança não tem autonomia, auxilia-la neste momento indo junto com 
ela até o local procurar o objeto); pedir para a criança descrever a 
funcionalidade de cada objeto (falando ou demonstrando para que o 
determinado objeto serve); caso a criança tenha dificuldade para descrever o 
objeto os pais devem auxiliar, fazendo demonstração e dando exemplos. 
 

09/03/2021 Paciente em isolamento  
Proposta de atividade para casa: Percebendo as estações 
Objetivo: Reconhecer inverno/verão e quente/frio, reconhecer qual 
vestimenta usar em casa estação; aprimorar a percepção; estimular a 
interação social. 
Como fazer: Mostrar as figuras abaixo para a criança, falando o nome de cada 
peça de roupa junto com a estação em que é usada. (Exemplo: O casaco se 
usa no inverno, quando está muito frio/ O chinelo a gente usa no verão, 
quando é calor, quando vamos a praia...); em seguida solicitar que a criança 
vá até o guarda roupa buscar as peças que estão no desenho (podem ser 
somente 2 ou 3 peças de cada estação). Caso a criança não tenha autonomia, 
buscar junto com ela, explicando o que estão pegando, sempre explicando 
para ela o que é e qual a estação que se usa esse tipo de roupa. (Exemplo: 
Olha só, essa é uma touca, igual vimos no desenho, a gente usa no inverno, 
quando sentimos frio nas orelhas...); solicitar que a criança separe o que é de 
inverno ou verão. Se necessário ajuda-la na separação. 

16/03/2021 Paciente em isolamento  
Proposta de atividade para casa: Caixa musical mágica 
Objetivo: Trabalhar a interação social adequada, atenção e percepção 
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Como fazer: Recortar os desenhos, colocando-os dentro de uma caixa ou 
saquinho; solicitar que a criança pegue um desenho de dentro da 
caixa/saquinho. (Caso a criança não queira, auxilia-la ou pegar pra ela); 
incentivar que fale o nome correspondente ao desenho (Baratinha, Parabéns, 
Galinha, Aranha, Borboletinha, Sapo). Se a criança não falar, o familiar 
participante mostrar para a criança a figura, falando o nome; cantar ou 
colocar a música correspondente a figura, incentivando que a criança cante 
junto. 

23/03/2021 Paciente em isolamento  
Proposta de atividade para casa: Quebra cabeça dos animais 
Objetivo: Trabalhar funções cognitivas (Atenção sustentada/compartilhada e 
percepção); estimular a criatividade. 
Como fazer: Convidar a criança a pintar os desenhos abaixo, estimulando e 
pintando junto com ela; pedir que ela escolha no mínimo dois animais e em 
seguida recorta-los; solicitar que a criança monte o quebra cabeça, podendo 
auxilia-la nesse processo; após montados, perguntar quais são os animais e 
fazer o som de cada um, estimulando que a criança também os faça. 

30/03/2021 Paciente em isolamento  
Proposta de atividade para casa: Barquinho de papel 
Objetivo: Trabalhar a interação social, estimular a criatividade, o processo 
lúdico/simbólico e brincadeira com funcionalidade. 
Como fazer: Em uma bacia, ou uma pia/tanque, coloque água e faça dois 
barquinhos de papel; convide a criança para brincar com os barquinhos na 
água; coloque a musiquinha da “Canoa virou” e encene com a criança, 
brincando na água a partir da música. MÚSICA: A CANOA VIROU 
https://www.youtube.com/watch?v=x7zqBPD1_V0: VAMOS CANTAR! A 
canoa virou, pois deixaram ela virar, foi por causa de Maria, que não soube 
remar, se eu fosse um peixinho, e soubesse nadar, eu tirava Maria do fundo 
do mar, Siri pra cá, Siri pra lá, Maria é bela E quer casar. 
Obs: Pode usar essa folha para a construção dos barquinhos, basta dividi-la 
ao meio!! 

Objetivo 
terapêutico: 

Trabalhar interação social, habilidades sociais, auto percepção e inteligência 
emocional; trabalhar as funções cognitivas (atenção sustentada e 
compartilhada, percepção, memória); trabalhar ansiedade e insegurança 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Adequação comportamental; autocontrole; interação social 
adequada. 
Proposta: Realizar jogo da torre jenga, auxiliando a criança na montagem, 
mantendo conversa funcional sobre sua rotina durante a atividade. 
Resultado: Martina chegou ao atendimento solicitando música, foi acordado 
que teria ao final do atendimento, após os jogos concluídos. começou o jogo 
de forma funcional, porém atirou as peças no chão e riu, sendo orientada 
que não teria música, pois atirou as peças, Martina compreendeu, e realizou 
outra atividade escolhida pela terapeuta, sendo participativa. Porém não 
manteve conversa funcional. 

09/03/2021 Objetivo: Adequação comportamental (Diminuir birras, agressão); 
compreensão de regras e limites; trabalhar a interação social. 
Proposta: Montagem de tangram, mantendo a atenção sustentada e 
compartilhada durante a atividade. 
Resultado: Martina chegou ao atendimento solicitando ir para o lanche que 
seria em seguida. Realizou autoagressão e hetero-agressão terapeuta sentou 
com ela e explicou sobre machucar, mostrou os machucados e Martina 
compreendeu, parou de machucar-se. Precisou ser direcionada e mediada 
para iniciar a atividade, até engajar na atividade foi orientada. Realizou a 
atividade mantendo boa iteração e corretamente. 

16/03/2021 Objetivo: Adequação comportamental (comportamentos inadequados, 
agressividade, sentar-se à mesa e inflexibilidade); estimular funções 
cognitivas. 
Proposta: Apresentar o jogo bicharada, permitindo que Martina explore os 
animais e mantenha interação, caso a criança não aceite a atividade, propor 
a resposta mágica, explorando a interação, realizando solicitações. 
Resultado: Martina não aceitou a primeira atividade, a todo momento ficou 
solicitando lanche, pois iria realiza-lo no atendimento seguinte, demorou 
alguns minutos para focar sua atenção no atendimento. Realizou o jogo 
resposta mágica, sendo participativa e mantendo boa compreensão. 

23/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

30/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (comportamentos inadequados, agressividade, 
atirar se ao chão, sentar-se à mesa para realizar as atividades, 
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inflexibilidade), compreensão de regras e limites, atenção compartilhada e 
interação e habilidades sociais; estimular funções cognitivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; ampliar repertório 
comportamental; adequar comportamento. 
Proposta: Realizar brincadeira com a casinha e as chaves, permitindo que a 
criança descubra quais as chaves de cada porta para poder pegar os 
brinquedos que estão dentro da casa. 
Resultado: Leonardo chegou ao atendimento solicitando a malinha da 
doutora, foi orientado que não teria nesse momento, que se ele fizesse o 
jogo proposto junto com a terapeuta, poderia escolher um brinquedo de sua 
preferência assim que terminasse. Leonardo aceitou, realizou a atividade 
proposta, tendo alguns comportamentos engessados e metódicos, quando 
algo não saia como esperado, ou perfeitamente como era pra ser, Leonardo 
chorava muito, afastava-se da mesa, mas rapidamente e com orientação da 
terapeuta retornava à atividade. Ao final do atendimento recebeu em troca 
o brinquedo que desejava, tendo choros ao guardar o brinquedo. Pouca 
interação, porém, maior processo lúdico. 

09/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

16/03/2021 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; adequação 
comportamental (flexibilidade, comportamentos disruptivos); estimular 
funções cognitivas. 
Proposta: Jogo proposta mágica proporcionando a criança a compreensão e 
execução de regras e limites, auxiliando a criança na realização do jogo e 
permitindo que explore a atividade. 
Resultado: Leonardo demorou alguns minutos para focar sua atenção na 
atividade proposta, compreendeu as regras, mas não executava, precisou de 
mediação e intervenção comportamental, sendo utilizado de reforços, 
retirando o bonequinho a qual fazia parte do jogo, o mesmo ficava pegando 
este boneco para brincar sem funcionalidade, foi orientado que o boneco 
fazia parte da atividade e não poderia brincar sem ser no jogo. Leonardo 
teve comportamentos disruptivos, muito choro e recusa, precisando de 
mediação do comportamento a todo momento. 

23/03/2021 Objetivo: Estimular a interação social adequada; estimular o processo lúdico 
e o brincar simbólico; ampliar o repertório comportamental e adequação 
comportamental. 
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Proposta: Realizar o jogo das carinhas, onde a criança precisa montar o rosto 
que está em branco, solicitando para a terapeuta o que está faltando (olhos, 
nariz, boca, orelhas, cabelo). 
Resultado: Leonardo iniciou a atividade, porém em seguida paralisou, não 
querendo fazer e solicitando que queria guardar o jogo, foi realizado 
combinado de que poderiam guardar se ele concluísse e poderia pegar um 
brinquedo em seguida. Leonardo foi inflexível, não quis realizar a atividade 
mesmo assim, continuou pedindo para guardar. Terapeuta pegou um 
brinquedo de seu interesse no intuito de negociar que se ele concluísse 
poderia brincar com aquele brinquedo, Leonardo ficou pedindo, mas não 
terminou o jogo. Ao fim do atendimento foi orientado que não teve direito 
ao brinquedo, pois não havia participado da atividade. 

30/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular o brincar lúdico e simbólico; estimular a criatividade e imaginação; 
ampliar o foco de interesse (diminuindo o foco em letras e números); 
trabalhar o uso das habilidades sociais, interação social e atenção 
compartilhada; Trabalhar e ampliar a adequação e repertório 
comportamental adequado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Objetivo: Adequação comportamental (atira-se ao chão, gritos, sentar-se a 
mesa); estimular interação social adequada. Autocontrole. 
Proposta: Realizar brincadeira com a casinha e as chaves, permitindo que a 
criança descubra quais as chaves de cada porta para poder pegar os 
brinquedos que estão dentro da casa. Orientar comportamentos, restringir 
brincadeiras por maus comportamentos. 
Resultado: Eliezer foi participativo na brincadeira, porém em vários 
momentos precisou de mediação e orientação referente sua agressividade 
com falta de controle na brincadeira. Reagiu com gritos e atirar-se ao chão 
para guardar os brinquedos e sair da sala. 

09/03/2021 Objetivo: Adequação comportamental (gritos, sentar-se a mesa para realizar 
a atividade, flexibilidade); trabalhar o autocontrole e a participação ativa e 
funcional na atividade proposta. 
Proposta: Jogo “O que está faltando?” para que Eliezer encontre e encaixe 
as peças corretas, estimular que ele mantenha interação, falando o nome 
dos objetos e mostrando para a terapeuta, manter-se sentado durante a 
atividade e respeitando as regras impostas durante o jogo. Orienta-lo na 
hora de sair do atendimento para o próximo. 
Resultado: Eliezer foi muito participativo durante a atividade, manteve 
interação (Precisando ser mediada), compreendeu as regras da atividade e 
que deveria faze-la sentado, manteve presente de forma funcional durante 
todo o atendimento. Ao final ajudou a guardar as peças, porém no momento 
de sair da sala, atirou as cadeiras e chorou, atirando a mascara no chão. 
Precisou ser orientado de que iria para casa, caso não colocasse a máscara e 
arrumasse as cadeira e assim o fez. Andou de mãos dadas com a terapeuta e 
ao seu lado, repetindo a fala da mesma “Andar devagar, de mãos dadas). 

16/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

23/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

30/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 
O atendimento foi direcionado a pascoa, construção das orelhas do coelho e 
caça aos ovos. Criança foi participativa, compreendeu e ficou feliz com a 
atividade, manteve comportamento adequado, precisando de pouca 
mediação. 
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Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (atira-se ao chão, gritos, hetero-agressão, 
sentar-se à mesa nas atividades); trabalhar inflexibilidade e compreensão de 
regras e limites; estimular interação e atenção compartilhada, trabalhar 
atenção sustentada e concentração, ampliar o foco de interesse. 
Autocontrole e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Janeiro/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

09/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

16/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

23/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

30/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

Objetivo 
Terapêutico 

Auxiliar no desenvolvimento cognitivo; trabalhar habilidades sociais, 
interação e atenção compartilhada; estimular funções cognitivas (memória, 
percepção); estimular jogo simbólico, criatividade e imaginação; trabalhar 
auto percepção e inteligência emocional; ampliar adequação 
comportamental. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Março/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

09/03/2021 Objetivo: Trabalhar interação social adequada e adequar o comportamento. 
Proposta: Brincadeira com a casa das chaves, solicitando que a criança 
reconheça as formas geométricas, realizar trocas direcionando o 
comportamento, não ceder a birras. 
Resultado: Inicialmente não aceitou a proposta, solicitou várias vezes a 
boneca Emília, chamando-a de Nicole, foi orientado que não iria pegar 
boneca. Escondeu-se em baixo da mesa. Demorou 10 minutos para retornar 
a atividade. Quando retornou realizou corretamente, apresentando boa 
compreensão na execução, porém comportamento a todo momento 
direcionado. 

16/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais; estimular as funções cognitivas. 

Proposta: Realizar atividade de montagem dos copos e em seguida derrubá-

los, estipulando as regras de poder jogar somente após o “1,2,3 e já”, 

incentivar a espera de sua vez. 

Resultado: Arthur foi participativo, precisou de mediação em alguns 

momentos. Ao final do atendimento não queria mais realizar a atividade, 

escondeu-se em baixo da mesa, precisando ser negociado com ele a 

participação. 

23/03/2021 Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais; estimular funções cognitivas 
(atenção sustentada/compartilhada, memória e percepção). Aprimorar jogo 
simbólico. 
Proposta: Brincar com a casinha de bonecas, retirar os móveis da casinha e 
permitir/influenciar que a criança explore os cômodos e ajude a terapeuta a 
montar. 
Resultado: Arthur foi participativo, porém bastante impulsivo, tirando e 
colocando as peças da casa com agressividade, tendo que ser pontuado e 
mediado o tempo todo, brincou com funcionalidade, compreendendo os 
contextos, porém com pouca brincadeira lúdica e compartilhada. Quando 
proposto guardar que estava acabando o atendimento ficou bravo. Teve 
comportamentos inadequados para guardar, chorou em alguns momentos. 

30/03/2021 Paciente realizou somente o primeiro atendimento na instituição no intuito 
de adequar o uso de máscara. 
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Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar as habilidades sociais; estimular funções cognitivas (Atenção 
sustentada/compartilhada, percepção), adequar o auto controle, o 
comportamento agitado e a inflexibilidade. Aprimorar o jogo simbólico, 
criatividade e imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Janeiro/2021 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada. 

09/03/2021 Objetivo: Trabalhar o foco e atenção no atendimento. Permanência sentado 
durante a atividade. Estimular a funcionalidade dos objetos. 
Proposta: Jogo de encaixe das frutas, colocar algumas das frutas dentro de 
balões para que a Criança estoure e em seguida encaixe no tabuleiro do 
jogo. Atendimento realizado com a Terapia Ocupacional. 
Resultado: Jean inicialmente foi participativo, interessou-se pelo balão, com 
auxilio buscou a peça ao chão e encaixou no tabuleiro sendo mediado. 
Encaixou sozinho uma das peças. Manteve interação melhor do que nos 
atendimento anteriores. 

16/03/2021 Paciente faltou o atendimento. 

23/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada.  

30/03/2021 Paciente faltou o atendimento – Falta justificada.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção no atendimento, maior permanência sentado, 
aumentar foco de interesse, desenvolver o brincar e uso dos objetos com 
funcionalidade. Estimular o contato visual. Desenvolver funções básicas 
(Guardar os brinquedos, não jogar objetos no chão ou leva-los a boca, não 
bater com os objetos na parede, etc.)   
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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 – MARÇO/2021 
Estagiária de Pedagogia Rogiane Duarte 

 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento: 04/01/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
01/03 Paciente não compareceu para o atendimento 

08/03 Atividade: Livro do alfabeto 
Objetivos: Identificar as letras do alfabeto, identificar o seu nome 
próprio. 
Material/estratégia: livro do alfabeto, onde a usuária tinha que 
identificar as letras e relacioná-las as figuras. 
Resultado: Paciente foi participativa, reconhece as letras do 
alfabeto. Reconhece todas as cores. Na escrita realiza garatujas. 
Não reconhece o seu nome, somente as letras, mas a escrita não 
reconhece. 

15/03 Não houve atendimento por ausência da terapeuta. 

22/03 Atividade: o nome 
Objetivos: reconhecer o seu nome, identificar as letras que compõe 
o seu nome, nomear as letras que formam o seu nome. 
Material/estratégia: folha sulfite, cotonete e tinta guache. A usuária 
tinha que contornar as letras do seu nome utilizando o cotonete com 
tinta guache. 
Resultado: usuária não reconhece o seu nome, não realiza a grafia 
do seu nome, reconhece as letras do alfabeto, reconhece as letras 
que compõe o seu nome, porém somente visualizando. Não realizou 
o traçado das letras, somente pintou todas as letras. Usuária na 
escrita e no desenho realiza garatujas. 

29/03 Atividade: máscara e orelhinha do coelho 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, imaginação, a coordenação 
motora fina e conhecer o significado da pascoa. 
Material/estratégia: máscara de tecido, canetinha, cartolina, giz de 
cera, lápis de cor e tesoura. 
Resultado: Foi uma atividade muito prazerosa, usuária se 
demonstrou eufórica, feliz com a realização da atividade. 
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Objetivos Estimular atenção/concentração, memoria, conhecer as letras do 
alfabeto, desenvolver consciência fonológica e funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/03 Paciente não compareceu para atendimento 

08/03 Atividade: livro do alfabeto: 
Objetivos: Reconhecer as letras do alfabeto, o seu nome, estimular a 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: livro do alfabeto, onde a usuária tinha que 
identificar as letras e relacioná-las as figuras 
Resultado: Reconhece as letras do alfabeto. Escreve seu nome 
copiando e escreve as letras soltas utilizando a folha toda. Ainda não 
tem noção espacial. 

15/03 Não houve atendimento devido ausência da terapeuta. 

22/03 Atividade: o nome 
Objetivos: reconhecer o seu nome, identificar as letras que compõe o 
seu nome, nomear as letras que formam o seu nome. 
Material/estratégia: folha sulfite, revista e cola. A usuária tinha que 
rasgar as folhas da revista, formar bolinhas e colar no traçado das 
letras do seu nome. 
Resultado: Usuária reconhece as letras do seu nome, nomeia as letras 
que compõe o seu nome. Manteve tempo de atenção na atividade, 
realizando com êxito o que foi proposto. 

29/03 Atividade: máscara e orelhinha do coelho 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, imaginação, a coordenação 
motora fina e conhecer o significado da pascoa. 
Material/estratégia: máscara de tecido, canetinha, cartolina, giz de 
cera, lápis de cor e tesoura. 
Resultado: Foi uma atividade muito prazerosa, usuária se demonstrou 
eufórica, feliz com a realização da atividade. 

Objetivo Estimular a concentração/atenção, memória, conhecer as letras do 
alfabeto, desenvolver consciência fonológica e funções executivas 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/03 Atividade: Tapa certo 

Objetivos: resgatar o vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração e a interação. 
Estratégia/materiais: O próprio jogo tapa certo. A atividade proposta 
se baseia em encontrar a imagem igual da carta no meio das outras 
cartas viradas na mesa. Quem achar e bater primeiro na carta, leva a 
carta 
Resultado: Paciente foi muito participativo, interagiu com a terapeuta 
e manteve a atenção durante a atividade. 

08/03 Atividade: quebra-cabeça das palavras 
Objetivos: Identificar quantas palavras o paciente consegue formar, 
ampliar o vocabulário, estimular atenção/concentração. 
Material/estratégia: quebra-cabeça das palavras 
Resultado: paciente demonstrou recusa na atividade, quis somente 
formar o seu nome e da terapeuta, após pediu para fazer outra 
atividade. 

15/03 Não houve atendimento devido ausência da terapeuta 

22/03 Atividade: Olhos de lince 
Objetivos: identificar figuras que iniciam com a letra solicitada pela 
terapeuta, estimular a atenção/concentração. 
Material/estratégia: o jogo olhos de lince 
Resultado: usuário apresentou dificuldades para realizar a atividade, 
conseguiu identificar algumas figuras que iniciavam com vogais, as 
que iniciavam com consoantes, demonstrou dificuldades. 

29/03 Atividade: máscara e orelhinha do coelho 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, imaginação, a coordenação 
motora fina e conhecer o significado da pascoa. 
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Material/estratégia: máscara de tecido, canetinha, cartolina, giz de 
cera, lápis de cor e tesoura. 
Resultado: Foi uma atividade muito prazerosa, usuário demonstrou 
estar muito feliz com a realização da atividade. 

Objetivos Estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver funções 
executivas, consciência fonológica e a apropriação do sistema de 
escrita alfabética. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
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RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/03 Atividade: resposta certa 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação e percepção. 
Material/estratégia: o jogo resposta certa 
Resultado: Paciente foi participativo, respondia somente o que lhe era 
perguntado, demonstrou alguns momentos de euforia. 

08/03 Atividade: jogo da memória alfabetização 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, memoria, leitura e a 
escrita. 
Material/estratégia: o jogo memoria da alfabetização, onde a cada par 
formado, usuário tinha que escrever no caderno a palavra e contar 
quantas silabas a palavra tinha. 
Resultado: usuário é alfabetizado, lê e escreve, soube identificar a 
quantidade de silabas das palavras. 

15/03 Atividade: matemática 
Objetivos: estimular o raciocínio logico matemático, reconhecimento 
de algarismo e adições de quantidades. 
Material/estratégia: foi utilizado folhas com atividades de adição com 
figuras e colocado um vidro sobre a folha, onde o usuário tinha que 
resolver as adições e escrever no vidro. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e resolveu as adições 
sem auxílio. 

22/03 Usuário não compareceu para os atendimentos 

29/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, oralidade, interação e a atenção 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras. Era sorteado uma 
palavra de dentro do saco e o usuário tinha que identificar se na sua 
cartela continha aquela palavra, se sim, usuário colocava uma 
pedrinha em cima da palavra. Quem preenchesse a cartela primeiro, 
ganhava o jogo. 

627 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga – Estagiária 

 

Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade com 
êxito. 

Objetivos Estimular a concentração/atenção, memória, desenvolver funções 
executivas e a interação. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento: 08/11/2006 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  

01/03 Atividade: desafio das 4 cores 
Objetivos: trabalhar os tônus, movimento pinça, 
atenção/concentração e interação. 
Material/estratégia: utilizamos 4 cores de lápis de cor e uma figura 
impressa no papel para pintar. Usuária tinha que pintar o desenho 
utilizando as 4 cores, porém teria que alternar as cores, não 
podendo ficar cores iguais do lado. 
Resultado: Paciente foi participativa, comunicativa, interagiu muito 
bem com a terapeuta e realizou a atividade com êxito. Em alguns 
momentos durante a atividade de pintura a terapeuta tinha que estar 
chamando atenção para diminuir a força no lápis. 

08/03 Atividade: cartaz dia das mulheres 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, criatividade, 
coordenação motora e aperfeiçoar a caligrafia. 
Material/estratégia: folha sulfite A3, lápis, canetinha e giz de cera. 
Resultado: nesse atendimento o fisioterapeuta da instituição 
participou do atendimento para juntos observarmos a força excessiva 
aplicada na escrita. A todo momento durante a escrita da usuária era 
necessário a intervenção dos terapeutas para lembrá-la de pôr menos 
força na escrita, de se concentrar na escrita e de fazer movimentos 
leves. 

15/03 Atividade: Produção textual com roteiro 
Objetivos: Estimular a criatividade, imaginação, aperfeiçoar a 
caligrafia, estimular a escrita e a oralidade. 
Material/estratégia: uma folha com uma figura e um roteiro a qual a 
usuária tinha que se orientar para produzir o seu texto. 
Resultado: usuária foi participativa, comunicativa, na escrita a usuária 
coloca muita força na sua mão, tendo assim uma caligrafia grande e 
muito marcante. Ao ser lembrada para colocar menos força, a mesma 
consegue por um curto prazo de tempo manter a escrita normal, 
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porém sem perceber vai aumentando a letra e a força na escrita 
também. 

22/03 Atividade: palavra cruzada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, interação, a escrita, 
memoria. 
Material/estratégia: o jogo Scrable (palavra cruzada) 
Resultado: usuária foi participativa, alguns momentos se distraia 
querendo abordar outros assuntos, sendo conduzida pela terapeuta a 
retornar o foco para a atividade proposta. Realizou a atividade com 
êxito. Não demonstrou dificuldades em realizar a atividade. 

29/03 Atividade: jogo de damas 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação, raciocínio e 
o controle inibitório. 
Material/estratégia: jogo de damas 
Resultado: Usuária foi participativo, demostrou algumas dificuldades 
em entender as regras do jogo, mas realizou com êxito a atividade 
proposta. 

Objetivos Desenvolver funções executivas, estimular atenção/concentração, 
memória e a coordenação motora fina. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/03 Paciente optou por ficar em isolamento 

08/03 Atividade enviada impressa 
Objetivo: Desenvolver atenção, concentração; noção espacial; freio 
inibitório; 
Materiais: Lápis, caneta, canetinha e folha 
Desenvolvimento: Etapa 1: O adulto responsável deverá criar uma 
legenda em cima da folha, indicando a cor que representa cada 
direção de seta. Ex: Verde- seta virada para cima. Amarelo- seta 
virada para a direita; Etapa 2: Após, desenhar as setas para que a 
criança identifique e circule com a cor indicada na legenda 

15/03 Atividade com a psicóloga da instituição 
Realizado atendimento online - Conversamos sobre o período de 
férias, fizemos os combinados referente aos atendimentos online. 
Orientado sobre os próximos atendimentos. Samuel comenta que 
visitou os amigos na escola e se sentiu desconfortável, muito tímido, 
mas ficou feliz por este momento. Durante o atendimento online 
também apresenta bastante timidez com dificuldade para olhar a 
câmera. 

22/03 Atividade com a psicóloga da instituição 
Realizado atendimento presencial - Samuel chegou bastante tímido 
ao cumprimentar os demais terapeutas, porém em atendimento 
bastante comunicativo. Trabalhamos a questão das emoções e a 
dificuldade com frustração e expressividade de sentimentos (raiva). 
Samuel compreende as situações, mas demonstra dificuldade de 
autopercepção e autocontrole. Foi orientado referente a situação 
ocorrida de descontrole emocional e agressividade em casa. 

29/03 Atividade com a psicóloga da instituição 
Realizado atendimento online - Realizada escuta terapêutica. Samuel 
se apresenta mais confortável com bom contato visual, bastante 
comunicativo. Conversamos sobre dificuldades de 
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socialização/interação, comportamentos e falas. Trabalhamos a 
percepção das situações e as habilidades sociais. 

Objetivo Desenvolver as funções executivas e os aspectos cognitivos 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

08/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

15/03 Atividade: Aliteração vogais e dominó abstração de partes 
Objetivos: Identificar as palavras que iniciam com o mesmo som, a 
atenção/concentração, estimular a memória visual e a descriminação 
visual. 
Material/estratégia: jogo de aliteração com as vogais e o jogo de 
domino abstração de peças. 
Resultado: usuário foi participativo, comunicativo, interagiu muito bem 
com a terapeuta, realizou as atividades com êxito, sem dificuldades. 
Soube identificar as palavras que iniciavam com o mesmo som. 

22/03 Atividade: Olhos de lince 
Objetivos: identificar figuras que iniciam com a letra solicitada pela 
terapeuta, estimular a atenção/concentração. 
Material/estratégia: o jogo olhos de lince 
Resultado: usuário apresentou dificuldades para realizar a atividade, 
conseguiu identificar algumas figuras que iniciavam com vogais, as 
que iniciavam com consoantes, demonstrou dificuldades. 

29/03 Paciente não compareceu para os atendimentos. Mãe com suspeita 
de covid 

Objetivos Desenvolver funções executivas, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver consciência fonológica e a apropriação do 
sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data de nascimento: 10/04/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 

 

Data  

01/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

08/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

15/03 Paciente está em isolamento (mãe testou positivo para covid) 

22/03 Atividade: Perfil 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, ampliar o 
vocabulário e o conhecimento geral. 
Material/estratégia: o jogo do perfil 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, manteve tempo de 
atenção e concentração na atividade. 

29/03 Atividade: jogo de xadrez 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, memória e o raciocínio. 
Material/estratégia: jogo de xadrez 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou destreza na 
atividade proposta 

Objetivos Desenvolver funções executivas, estimular atenção/concentração, 
memoria, interpretação de texto por meio de diversos gêneros 
textuais. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

08/03 Atividade: alfabeto móvel 
Objetivos: reconhecer as letras do alfabeto, reconhecer o seu nome e 
realizar a escrita do mesmo. 
Material/estratégia: alfabeto móvel, onde o usuário tinha que 
reconhecer a letras e escrever o seu nome. 
Resultados: usuário reconhece todas as letras do alfabeto, reconhece 
o seu nome, realiza a escrita do mesmo, lê algumas palavras 
dissílabas. Está em processo de alfabetização. 

15/03 Não houve atendimento devido ausência da terapeuta 

22/03 Atividade: Olhos de lince 
Objetivos: identificar figuras que iniciam com a letra solicitada pela 
terapeuta, estimular a atenção/concentração. 
Material/estratégia: o jogo olhos de lince 
Resultado: usuário apresentou dificuldades para realizar a atividade, 
conseguiu identificar algumas figuras que iniciavam com vogais, as 
que iniciavam com consoantes, demonstrou dificuldades. 

29/03 Atividade: máscara e orelhinha do coelho 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, imaginação, a coordenação 
motora fina e conhecer o significado da pascoa. 
Material/estratégia: máscara de tecido, canetinha, cartolina, giz de 
cera, lápis de cor e tesoura. 
Resultado: Foi uma atividade muito prazerosa, usuário demonstrou 
estar muito feliz com a realização da atividade. 

Objetivos Estimular atenção/concentração, memória, desenvolver funções 
executivas e a consciência fonológica de forma lúdica e prazerosa. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 
 

Usuário: João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
02/03 Paciente não compareceu para o atendimento 

09/03 Atividade: Memoria alfabetizadora 
Objetivos: Estimular a atenção, concentração, a leitura, escrita e a 
interação. 
Material/estratégia: jogo da memória alfabetizadora 
Resultados: Usuário está no processo de alfabetização, lê, porém na 
escrita ainda apresenta algumas trocas. Foi muito participativo e 
interagiu com a terapeuta. 

16/03 Atividade: jogo cara a cara 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, identificar as 
características pessoais e a percepção visual. 
Material/estratégia: o jogo cara cara 
Resultado: usuário demonstrou alguns comportamentos 
inadequados, querendo escolher somente os personagens homens, 
pois dizia que mulher era para mulher, não quis aceitar o tabuleiro 
vermelho, porque era cor de mulher, demonstrou algumas 
resistências em relação as regras do jogo. Mas usuário soube realizar 
a atividade, alcançando os objetivos propostos para essa atividade. 

23/03 Atividade: jogo do pato 
Objetivos: desenvolver a consciência de silabas e de palavras, 
estimular a atenção/concentração, interação, perceber que podemos 
formar outras palavras a partir de uma palavra. 
Material/estratégia: o jogo do pato 
Resultado: usuário realizou a atividade com êxito, identificando que a 
partir de uma palavra podemos formar novas palavras.  

30/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, atenção, concentração e a interação. 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras 
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Resultado: usuário no início não queria realizar a atividade, alegando 
ser “chata”, porém, após a terapeuta conversar e explicar os objetivos 
da atividade, usuário realizou a atividade com êxito. 

Objetivos Desenvolver funções executivas, estimular atenção/concentração, 
memória, leitura e a apropriação da escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

 
 

 

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/06/2010 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  
02/03 Paciente não compareceu para o atendimento 

09/03 Paciente realizou desligamento da instituição 

Objetivos   Desenvolver funções executivas e estimular 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: Brayan Henrique dos Santos 
Data de nascimento: 03/02/2017 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
16/03 Atividade: Brincadeiras no chão 

Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração, interação, imaginação, criatividade. 
Material/estratégia: foi realizado várias brincadeiras com o intuito de 
interagir com o usuário. 
Resultado: usuário explorou a sala, os brinquedos, porém não brinca 
com funcionalidade, interagiu em poucos momentos com a terapeuta, 
buscava brincar sozinho, mas aceitou a intervenção da terapeuta. 

23/03 Atividade: Brincadeiras com peças de montar 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração, interação, imaginação, criatividade. 
Material/estratégia: foi realizado várias brincadeiras com o intuito de 
interagir com o usuário. 
Resultado: usuário explorou a sala, os brinquedos, porém não brinca 
com funcionalidade, não interagiu com a terapeuta, buscou sempre 
brincar sozinho, demonstra insatisfação ao ser contrariado, quando 
não é feito o que ele quer. 

30/03 Paciente veio somente para o primeiro atendimento com a psicóloga 
para fazer o uso da máscara. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a interação e a oralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 26/01/2006 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

02/03 Atividade: uno 
Objetivos: restabelecer o vínculo terapêutico, estimular a interação e 
a comunicação. 
Material/estratégia: o jogo uno 
Resultado: Paciente foi muito participativo, comunicativo, interagiu 
muito bem com a terapeuta. 

05/03 Foi suspenso os atendimentos, pois a equipe terapêutica foi tomar a 
1° dose da vacina contra a covid-19  

09/03 Atividade: jogo perfil 
Objetivos: Estimular a atenção, concentração, interação, narrativa e 
ampliar os conhecimentos gerais. 
Material/estratégia: jogo o perfil 
Resultado: Usuário foi participativo, comunicativo e interagiu com a 
terapeuta. 

12/03 Atividade: jogo de cartas com animais 
Objetivos: estimular a interação, comunicação e ampliar os 
conhecimentos sobre os animais. 
Material/estratégia: jogo de cartas, onde usuário tinha que responder 
o que a carta solicitava. Ex: um animal mamífero... 
Resultado: usuário foi participativo, comunicativo, interagiu e realizou 
a atividade com êxito, citou animais que a terapeuta nem conhecia, 
sendo assim, pesquisamos na internet para ver a imagem do animal e 
informações sobre o mesmo.  

16/03 Atividade: jogo de xadrez 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação e o raciocínio. 
Material/estratégia: Jogo de xadrez 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou interesse 
pela atividade. 

19/03 Atividade: jogo de dama 
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Objetivo: estimular o raciocínio, a interação, atenção/concentração e 
a capacidade de tomar decisões. 
Material/estratégia: jogo da dama 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, manteve atenção na 
atividade, realizando com êxito o que foi proposto. 

23/03 Atividade: jogo do stop 
Objetivo: estimular a escrita, a interação, atenção/concentração e 
ampliar o vocabulário. 
Material/estratégia: papel sulfite e lápis. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, manteve atenção na 
atividade, realizando com êxito o que foi proposto. 

26/03 Atividade: jogo dos pontinhos 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação, percepção 
visual e o raciocínio. 
Material/estratégia: folha de papel e caneta 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito, alcançando os objetivos propostos para essa atividade. 

30/03 Atividade: jogo uno 
Objetivos: Estimular a interação, socialização, atenção, concentração 
e o raciocínio logico. 
Material/estratégia: jogo do uno 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
proposta com êxito. Demostrou interesse por jogos de cartas. 

Objetivo   Estimular as funções executivas, a atenção/concentração e a 
memória. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Lucas Noberto Campos  
Data de nascimento:  
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

02/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

09/03 Atividade: Realizar um desenho unindo os pontos 
Objetivos: desenvolver a coordenação motora fina, a atenção, 
concentração, imaginação; 
Material/estratégia: folha sulfite, lápis de cor e canetinha 
Resultado: Usuário não realizou a atividade, fez somente rabiscos na 
folha toda, em alguns momentos se encontrava sonolento, mas em 
outros momentos agitados. 

16/03 Atividade: números e quantidades 
Objetivos: identificar os números, relacionar os numerais as 
quantidades correspondentes, desenvolver o raciocínio logico. 
Material/estratégia: jogo de quantidades e números 
Resultado: usuário estava agitado, distante, porém realizou a 
atividade proposta com êxito. Usuário reconhece os números do 1 ao 
10. 

23/03 Atividade: quebra cabeça dos opostos 
Objetivos: estimular a interação, a atenção/concentração, o raciocínio 
e a percepção visual. 
Material/estratégia: jogo quebra cabeça dos opostos 
Resultado: usuário se demonstrou sonolento, não tendo interesse na 
atividade, muitos momentos manteve sua cabeça deitada na mesa, 
tendo a terapeuta que chama-lo vários vezes para realizar a atividade. 

30/03 Atividade: peças de montar 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina, a atenção, 
concentração e a interação 
Material/estratégia: peças de montar 
Resultado: usuário estava agitado, momentos se demonstrava 
distante, não aceitou a participação da terapeuta na atividade, 
querendo montar sozinho as peças. 

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memória e as funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

02/03 Paciente optou por ficar em isolamento 

05/03 Atividade: onde eu sinto? 
Objetivo: auxiliar no desenvolvimento do autoconhecimento, 
autopercepção, consciência emocional e na capacidade de 
autorregulação. 
Material/estratégia: imagem anexa na atividade 
Desenvolvimento: Podemos identificar diversas alterações no nosso 
corpo de acordo com as emoções que estamos sentindo. Neste 
contexto, pinte o desenho do corpo abaixo, de acordo com a scores 
das emoções, identificando o local do corpo onde sente cada emoção.   
                                                                           

09/03 Atividade:    Corpo e mente em movimento 
Objetivos: está atividade contribui com a interação entre os membros 
da familia, auxiliando no desenvolvimento da consciência corporal, 
coordenação motora e autopercepção. 
Material/estratégia: letra da música “como uma onda” 
Desenvolvimento: A proposta da atividade envolve interpretar a letra 
de uma música através da leitura, e expressar da consciência 
corporal, coordenação motora e autopercepção. 
                                                                          

12/03 Atividade: Pote da raiva 
Objetivos: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência 
emocional e na capacidade de identificar os sentimentos, poder 
expressá-los e liberá-los. 
Material/estratégia: imagem anexada na atividade 
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Desenvolvimento: Sinta sua irritação. Pegue algo vermelho (lápis de 
cera, canetinha) e encha este frasco com riscos grossos, liberando 
toda sua raiva dentro dele. Caso prefira escrever, faça isso com tinta 
vermelha, energicamente. Depois, invente uma forma de fechar o 
frasco, para que sua raiva permaneça lá dentro (faça um desenho, 
uma colagem, use esparadrapo). 

16/03 Atividade: Corpo e mente em movimento- Parte II 
Objetivos: Sinta sua irritação. Pegue algo vermelho (lápis de cera, 
canetinha) e encha este frasco com riscos grossos, liberando toda sua 
raiva dentro dele. Caso prefira escrever, faça isso com tinta vermelha, 
energicamente. Depois, invente uma forma de fechar o frasco, para 
que sua raiva permaneça lá dentro (faça um desenho, uma colagem, 
use esparadrapo). 
Material/estratégia: música: como uma onda 
Desenvolvimento:  Neste segundo momento, a proposta da atividade 
é fazer a interpretação da música de acordo com os sentimentos e 
emoções do momento. Descrever o que a música despertou de 
emoções e sentimentos. Que seja uma escrita livre e possa abordar 
tudo aquilo que vem na mente e no coração. 

19/03 Atividade: pote da raiva 
Objetivos: auxiliar no desenvolvimento da consciência emocional e na 
capacidade de identificar os sentimentos, poder expressá-los e liberá-
los. 
Material/estratégia: imagem anexada na atividade 
Desenvolvimento: sinta sua irritação. Pegue algo vermelho (lápis de 
era, canetinha) e encha esse pote com riscos grossos, liberando toda 
sua raiva dentro dele. Caso prefira escrever, faça isso com tinta 
vermelha, energicamente. Depois invente uma forma de fechar o 
frasco, para que sua raiva permaneça lá dentro (faça um desenho, 
uma colagem, use esparadrapo). 

23/03 Atividade: corpo e mente em movimento- parte II 
Objetivos: Avaliar questões da escrita. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento da estruturação de pensamentos e auxilia a na 
identificação de sentimentos e emoções. 
Material/estratégia: música como uma onda- Lulu Santos 
Desenvolvimento: Neste segundo momento, a proposta da atividade 
é fazer a interpretação da música de acordo com os sentimentos e 
emoções do momento. Descrever o que a música despertou de 
emoções e sentimentos. Que seja uma escrita livre e possa abordar 
tudo aquilo que vem na mente e no coração. 

26/03 Atividade: Pintando as cores das emoções- Parte I 
Objetivos: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência 
emocional e na capacidade de identificar os sentimentos. 
Material/estratégia: tabela anexada na atividade 
Desenvolvimento: Neste primeiro momento deverá relacionar as 
cores com as emoções. Pinte cada emoção de acordo com a cor que 
achar correspondente para aquela emoção. Por exemplo: Qual 
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sentimento combina com a cor vermelha? Pense em uma pessoa 
brava com cara de mal, o rosto chega a ficar vermelho quando 
estamos com muita raiva. Geralmente as pessoas associam a raiva 
com a cor vermelha.  
Não tem certo e errado, é de acordo com a sua percepção, pinte a cor 
que desejar para cada emoção. 
 

30/03 Atividade: pintando as emoções – parte 2 
Objetivos: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência 
emocional e na capacidade de identificar os sentimentos e relacionar 
com as situações vivenciadas. 
Material/estratégia: Gráfico anexado na atividade e lápis de cor 
Desenvolvimento: Neste segundo momento, agora que já temos as 
cores das emoções, conforme atividade anterior, você deverá pintar 
o gráfico abaixo com as cores das emoções de acordo com suas 
vivências, ou seja, identificando qual emoção mais predomina em sua 
vida, sendo preenchido maior espaço para as emoções de maior 
predominância e menor para as emoções de menor predominância. 
(Segue exemplo no gráfico abaixo). 

Objetivos  Estimular a atenção/concentração, memória, funções executivas, a 
escrita e a leitura. 
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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 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

 
Data  

02/03 Paciente não compareceu para o atendimento 

09/03 Paciente optou por isolamento. Foi enviado atividade impressa 
Objetivo: Desenvolver atenção, concentração; noção espacial; freio, 
inibitório; 
Materiais: Lápis, caneta, canetinha e folha 
Desenvolvimento: Etapa 1: O adulto responsável deverá criar uma 
legenda em cima da folha, indicando a cor que representa cada 
direção de seta. Ex: Verde- seta virada para cima. Amarelo- seta 
virada para a direita; Etapa 2: Após, desenhar as setas para que a 
criança identifique e circule com a cor indicada na legenda. 

16/03 Atividade: Arrume as malas, vamos viajar! 
Objetivos: estimular a interação social, imaginação, criatividade, 
narrativa oral e a memória de curto de prazo. 
Material/estratégia: uma roda de conversa 
Desenvolvimento: Realizar uma roda de conversa, onde o adulto cita 
o primeiro item que irá levar na mala, na sequência cada participante 
terá que repetir o item citado e acrescentar mais um. Por exemplo: “eu 
vou levar na mala uma camiseta”, o próximo deverá dizer “eu vou levar 
na mala uma camiseta e uma calça” e assim seguir até que um dos 
participantes esqueça a sequência.  

23/03 Atividade: pizzaria de palavras 
Objetivos: Estimular atenção/concentração, aumento de vocabulário, 
memória de longo prazo, linguagem e escrita. 
Material/estratégia: imagens anexadas na atividade 
Desenvolvimento: A proposta da atividade é recortar as peças da pizza e 
colocar dentro do círculo. Uma pessoa escolhe uma palavra e a outra tem 
que adivinhar, cada vez que errar saí um pedaço da pizza (como no Jogo 
da Forca). No espaço retangular abaixo da figura é para colocar as letras 
que já foram citadas, mas que não se encontravam na palavra. 

30/03 Atividade: Jogo causa e efeito 

Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
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Objetivos: Estimular a interação social, linguagem oral (compreensão), 
leitura e trabalhar situações adversas que podem ocorrer no dia a dia. 
Material/estratégia: frases anexadas na atividade 
Desenvolvimento: Recortem as frases abaixo e como se fosse um 
“sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. Se você não 
souber poderá passar a vez para o próximo jogador. Se divirtam!! 

Objetivo Trabalhar a escrita e a leitura, por meio de diversos gêneros textuais, 
estimular atenção/concentração, memoria, comunicação oral e 
desenvolver funções executivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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  

23/03 Paciente iniciou no dia de hoje os atendimentos na instituição. 
Atividade: conversa  
Objetivos: conhecer melhor o usuário estabelecer um vínculo terapêutico e 
observar aspectos pedagógicos. 
Material/estratégia: realizei uma conversa com o usuário. 
Resultado: usuário não quis se sentar, ficou o atendimento todo em pé, 
andando de um lado para o outro, dialogou com a terapeuta, recusou 
realizar qualquer jogo, alegando gostar somente de jogos online.  

30/03 Atividade: atividades de estimulação cognitiva 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação e o raciocínio. 
Material/estratégia:  a terapeuta leu algumas palavras para o usuário 
e o mesmo tinha que dizer o que vinha em sua mente, poderia ser uma 
característica ou um defeito. 
Resultado: usuário entrou na sala para o atendimento, já se sentou, 
foi participativo, interagiu e realizou a atividade proposta com êxito. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, observar questões pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuário: Eduardo Henrique Comin 
Data de nascimento: 21/08/2007 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane 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 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

 
Data  

23/03 Paciente iniciou no dia de hoje os atendimentos na instituição. 
Atividade: jogo stop 
Objetivos: conhecer melhor o usuário estabelecer um vínculo terapêutico e 
observar aspectos pedagógicos. 
Material/estratégia: papel sulfite e lápis 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade proposta 
com êxito. 

30/03 Atividade: jogo o perfil 
Objetivos: estimular a interação, concentração, atenção e ampliar o 
seu conhecimento geral. 
Material/estratégia: o jogo perfil 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou um amplo 
conhecimento, não teve dificuldades para realizar a atividade 
proposta. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, observar questões pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuário: Marcus Paulo de Alcantara Saraiva 
Data de nascimento: 15/03/2007 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane 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 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

 
Data  

23/03 Paciente iniciou no dia de hoje os atendimentos na instituição. 
Atividade: jogo uno  
Objetivos: conhecer melhor o usuário estabelecer um vínculo terapêutico e 
observar aspectos pedagógicos. 
Material/estratégia: jogo uno 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, dialogou com a terapeuta e 
realizou a atividade proposta com êxito. 

30/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, oralidade, interação e a atenção 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade com 
êxito. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, observar questões pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Bott 
Data de nascimento: 16/03/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane 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: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento: 24/07/2008 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagoga- Rogiane Duarte 

 
04/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

11/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

18/03 Atividade: Aliteração vogais 
Objetivos: reconhecer as vogais, identificar palavras que iniciam com 
o mesmo som, estimular a atenção/concentração e a interação. 
Material/estratégia: jogo de aliteração das vogais 
Resultado: usuário reconheceu as vogais, identificou as palavras que 
iniciavam com o mesmo som. Foi participativo e interagiu com a 
terapeuta. 

25/03 Paciente não compareceu para os atendimentos. 

Objetivos  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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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: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Paciente optou por ficar em isolamento 

11/03 Atividade para casa 
Título: Arrume as malas, vamos viajar! 
Objetivos: estimular a interação social, imaginação, criatividade, 
narrativa oral e a memória de curto de prazo. 
Material/estratégia: uma roda de conversa 
Desenvolvimento: Realizar uma roda de conversa, onde o adulto cita 
o primeiro item que irá levar na mala, na sequência cada participante 
terá que repetir o item citado e acrescentar mais um. Por exemplo: 
“eu vou levar na mala uma camiseta”, o próximo deverá dizer “eu vou 
levar na mala uma camiseta e uma calça” e assim seguir até que um 
dos participantes esqueça a sequência.  

18/03 Atividade: Pizzaria de palavras 
Objetivos: Estimular atenção/concentração, aumento de vocabulário, 
memória de longo prazo, linguagem e escrita. 
Material/estratégia: figuras anexadas na atividade 
Desenvolvimento:  A proposta da atividade é recortar peças da pizza   
e colocar dentro do círculo. Uma pessoa escolhe uma palavra e a  
outra tem que adivinhar, cada vez que errar saí um pedaço da pizza  
(como no jogo da forca). No espaço retangular abaixo da figura é para 
colocar as letras que já foram citadas, mas que não se encontram na pa 
palavra. 

25/03 Atividade para casa 
Título: Jogo causa e efeito 
Objetivos: Estimular a interação social, linguagem oral 
(compreensão), leitura e trabalhar situações adversas que podem 
ocorrer no dia a dia. 
Material/estratégia: frases anexadas na atividade 
Desenvolvimento: Recortem as frases abaixo e como se fosse um 
“sorteio”, cada um retira um papel e complete a frase. Se você não 
souber poderá passar a vez para o próximo jogador. Se divirtam!! 
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Objetivos  Estimular concentração/atenção, memoria, funções executivas, 
escrita e leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

653 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

11/03 Atividade: Jogo de aliteração 
Objetivos: Identificar as vogais e reconhecer as letras que iniciam as 
palavras citadas. 
Material/estratégia: jogo de aliteração, onde a usuária tinha que 
identificar com que letra inicia a palavra citada. 
Resultado: usuária foi participativa, interagiu com a terapeuta, 
reconheceu as vogais, demonstrou dificuldade em identificar a letra 
que iniciava algumas palavras. 

18/03 Atividade: recortar figuras de objetos que iniciam com a letra B 
Objetivo: estimular a atenção/concentração, movimento pinça, 
identificar o som da letra inicial das figuras. 
Material/estratégia: tesoura e revista 
Resultado: usuária soube identificar a letra B nas escritas da revista, 
porém teve dificuldade de identificar figuras com iniciassem com a 
letra B. 

25/03 Atividade: loto leitura 
Objetivos: estimular a atenção, concentração e o reconhecimento das 
letras. 
Material/estratégia: jogo loto leitura 
Desenvolvimento: usuária foi participativa, realizou a atividade com 
êxito.   

Objetivos   Estimular atenção/concentração, memoria, comunicação oral, 
desenvolver funções executivas, reconhecer as letras do alfabeto e 
avançar no processo de alfabetização. 
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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: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
04/03 Atividade: Sacola de férias 

Objetivos: Estimular a atenção/concentração, a comunicação verbal e 
a interação. 
Material/estratégia: A sacola de férias 
Resultados: Paciente se demonstrou sonolento, um pouco letárgico, 
porém participou da atividade proposta, narrou a sua sacola de férias. 

11/03 Paciente está em isolamento (pai suspeita de covid) 

18/03 Paciente está em isolamento (pai suspeita de covid) 

25/03 Atividade: Loto leitura 
Objetivos: Estimular a atenção, concentração, a leitura e a escrita das 
palavras. 
Material/estratégia: o jogo loto leitura 
Resultado: usuário foi participativo, realizou a atividade sem 
dificuldades. 

Objetivo Estimular a oralidade, concentração/atenção, memória, criatividade e 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Felipe Felix  
Data de nascimento: 15/07/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Atividade: quebra-cabeça das vogais 

Objetivos: Reconhecer as vogais, estimular atenção/concentração. 
Material/estratégia: o quebra-cabeça das vogais 
Resultado: Paciente foi participativo, reconhece as vogais, realizou a 
montagem do quebra-cabeça com êxito. 

11/03 Atividade: Jogo de aliteração 
Objetivos: Identificar as vogais e reconhecer as letras que iniciam as 
palavras citadas. 
Material/estratégia: jogo de aliteração, onde usuário tinha que 
identificar com que letra iniciava a palavra citada. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu com a terapeuta, 
reconheceu as vogais, realizou com êxito a atividade. 

18/03 Atividade: resposta magica 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação e a percepção 
visual. 
Material/estratégia: jogo resposta magica, onde usuário tinha que 
identificar objetos que fazem parte da mesma categoria. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou interesse 
na atividade e realizou com êxito.  

25/03 Atividade: Dominó das quantidades 
Objetivo: trabalhar quantidades e relação aos números. 
Material/estratégia: o jogo dominó das quantidades 
Resultado: usuário demonstrou algumas dificuldades em relacionar o 
número a quantidade exata. Foi participativo e interagiu com a 
terapeuta. 

Objetivos Estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver funções 
executivas, consciência fonológica e avançar no processo de 
alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Davi Beuting Severo  
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

11/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

18/03 Paciente realizou desligamento da instituição. 

Objetivos Desenvolver funções executivas, trabalhar a atenção/concentração, 
memoria, a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Atividade: Quebra-cabeça das vogais 

Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração e reconhecer 
as vogais. 
Material/estratégia: o jogo quebra-cabeça das vogais 
Resultado: Paciente estava um pouco inquieto, se recusou no início a 
fazer as atividades, porém após insistência da terapeuta acabou 
aceitando e realizando a atividade com êxito. Paciente reconhece as 
vogais e todas as letras do alfabeto. 

11/03 Atividade: Aliteração 
Objetivos: reconhecer as vogais e identificar com que letra iniciava a 
palavra citada. Estimular a atenção e a concentração. 
Material/estratégia: Imagens de objetos, animais e casinhas com as 
vogais, onde a criança precisava identificar com qual vogal iniciava a 
palavra e colocar na casinha respectiva. 
Resultado: usuário foi super participativo, interagiu e realizou a 
atividade com êxito. Reconheceu as vogais e soube identificar as 
palavras. 

18/03 Atividade: resposta magica 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, aumentar o 
tempo de permanência na atividade e a percepção visual. 
Material/estratégia: o jogo resposta magica 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, mante a atenção na 
atividade, realizou a atividade proposta com êxito. 

25/03 Atividade: Brincar-interação 
Objetivos: Estimular a imaginação, criatividade, interação com o outro 
e o brincar com funcionalidade. 
Material/estratégia: realizamos o atendimento sentados no chão, com 
vários brinquedos, que estimulassem a imaginação, criatividade do 
usuário. 
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Resultado: usuário brincou com funcionalidade, interagiu, usou da 
sua imaginação e criatividade, criou brincadeiras e personagens. 

Objetivos Estimular atenção/concentração, memoria, avançar no processo de 
alfabetização de forma lúdica e prazerosa. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
04/03 Atividade: Livro quebra-cabeça 

Objetivos: Estimular a imaginação, atenção/concentração e a 
interação com o outro. 
Material/estratégia: livro quebra-cabeça com história 
Resultado: paciente interagiu muito bem com a terapeuta, soube 
identificar os animais da história. Paciente sabe contar até 6. 

11/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

18/03 Atividade: Nome próprio 
Objetivos: trabalhar o auto reconhecimento, conhecer as letras do 
seu nome, estimular a coordenação motora fina. 
Material/estratégia: uma folha com o nome do usuário escrito, 
cotonete e tinta guache de várias cores. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demonstrou 
interesse na atividade, demonstrou habilidade finas desenvolvidas. 

25/03 Atividade: Brincar-interação 
Objetivos: Estimular a imaginação, criatividade, interação com o 
outro e o brincar com funcionalidade. 
Material/estratégia: realizamos o atendimento sentados no chão, 
com vários brinquedos, que estimulassem a imaginação, 
criatividade do usuário. 
Resultado: usuário brincou com funcionalidade, interagiu, usou da 
sua imaginação e criatividade, criou brincadeiras e personagens. 

Objetivos Estimular a concentração/atenção, memória e desenvolver 
funções executivas de forma lúdica e prazerosa. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/03 Atividade: Perfil júnior 

Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, comunicação 
verbal e ampliar o seu vocabulário. 
Material/estratégia: Jogo perfil júnior 
Resultados: Paciente se encontrava um pouco letárgico, sonolento, 
porém interagiu com a terapeuta, foi participativo durante a atividade. 

11/03 Atividade: jogo tapa certo 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação e percepção 
visual. 
Material/estratégia: o jogo tapa certo. Atendimento foi realizado em 
dupla com o usuário Paulo Alfredo. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu com o outro usuário, 
realizando a atividade com êxito. 

18/03 Atividade: dados de história 
Objetivos: estimular a escrita, a imaginação, criatividade, 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: dados com imagens, folha sulfite e lápis. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade com 
êxito, sem demonstrar dificuldades. 

25/03 Atividade: Genius 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, memoria de trabalho e o 
controle inibitório. 
Material/estratégia: o jogo genius 
Resultado: usuário foi participativo, demonstrou interesse pela 
atividade realizando-a com êxito. 

Objetivo  Estimular a atenção/concentração, memoria, desenvolver funções 
executivas. 

 

 

 

661 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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: Benício Ramos Martins 
Data de nascimento: 29/05/2016 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
25/03/21 Usuário iniciou os atendimentos com a terapeuta nesse dia. 

Atividade: Brincar/interação 
Objetivos: estimular a interação com o outro, a imaginação, 
criatividade. 
Material/estratégia: diversos brinquedos. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu com a terapeuta, fez uso 
da sua imaginação e criatividade nas brincadeiras, criando 
brincadeiras e personagens. 

Objetivos:  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a interação, a imaginação, 
criatividade, atenção e concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Atividade: Cara cara 

Objetivos: Estimular a atenção, interação, identificar as 
características físicas. 
Material/estratégia: o jogo cara cara 
Resultado: Paciente foi bem participativo, interagiu, foi bem 
comunicativo. 

12/03 Atividade: pense rápido 
Objetivos: estimular o raciocino logico, a atenção/concentração e 
ampliar os conhecimentos gerais. 
Material/estratégia: perguntas pense rápido, lápis e caderno. 
Resultado: participante soube responder as perguntas, com um 
pouco de dificuldades, na escrita relatou não saber escrever, porém 
a verdade que sabe, mas não gosta de escrever. Escreveu algumas 
palavras solicitada pela terapeuta, com dificuldade, pois esquecia 
como era a grafia da letra. 

19/03 Atividade: palavra cruzada 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração e a leitura. 
Material/estratégia: o jogo scrable (palavra cruzada) 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
proposta sem dificuldades. 

26/03 Atividade: Acerte o acento 
Objetivos: Relacionar a silaba tônica a acentuação gráfica, 
pronunciar corretamente as palavras que lê, estimular a atenção e 
a concentração. 
Material/estratégia: jogo acerte o acento 
Resultado: usuário foi participativo, demonstrou algumas 
dificuldades em relação as regras de acentuação, porém, realizou 
com êxito a atividade. 

Objetivo Estimular atenção/concentração, memoria, a leitura, escrita e 
funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento:  04/05/2004 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

05/03 Atividade: jogo cara cara 
Objetivos: Estimular a atenção, interação, identificar as 
características físicas. 
Material/estratégia: o jogo cara cara 
Resultado: Paciente foi bem participativo, interagiu, foi bem 
comunicativo. 

12/03 Paciente não compareceu aos atendimentos 

19/03 Atividade: palavra cruzada 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração e a leitura. 
Material/estratégia: o jogo scrable (palavra cruzada) 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
proposta sem dificuldades. 

26/03 Atividade: desembaralhe as frases 
Objetivos: estimular o raciocínio, a leitura, escrita, atenção e 
concentração. 
Material/estratégia: frases embaralhadas, onde o usuário tinha que 
organizar as palavras para dar sentido as frases. 
Resultado: usuário realizou a atividade sem dificuldades e foi 
participativo. 

Objetivo Trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais 
e desenvolver funções executivas. 

 

 

 

 

664 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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 

 

 

RELATÓTIO MENSAL 

 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: março/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Atividade: multiplicação com material dourado 

Objetivos: desenvolver o raciocínio logico e auxiliar o paciente na 
compreensão das multiplicações 
Material/estratégia: Material dourado 
Resultados: Paciente foi muito participativo, demonstrou satisfação 
por estar entendo o processo da multiplicação. 

12/03 Atividade: multiplicação com material dourado 
Objetivos: desenvolver o raciocínio logico e auxiliar o paciente na 
compreensão das multiplicações 
Material/estratégia: Material dourado 
Resultados: Paciente foi muito participativo, compreendeu o 
processo da multiplicação, interagiu. 

19/03 Atividade: pega pega tabuada 
Objetivos: estimular o raciocínio logico, a interação, 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: usuário realizou a atividade com a ajuda do 
material dourado, realizou com êxito, foi participativo e interagiu com 
a terapeuta. 

26/03 Atividade: desembaralhe as frases 
Objetivos: estimular o raciocínio, a leitura, escrita, atenção e 
concentração. 
Material/estratégia: frases embaralhadas, onde o usuário tinha que 
organizar as palavras para dar sentido as frases. 
Resultado: usuário realizou a atividade sem dificuldades e foi 
participativo. 

Objetivo Estimular a atenção/concentração, memoria, trabalhar a escrita e a 
leitura por meio de diversos gêneros textuais, raciocínio logico 
matemático e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário|: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento:03/02/2012 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Atividade: jogo cara cara 

Objetivos: Estimular a atenção, interação, identificar as 
características físicas. 
Material/estratégia: o jogo cara cara 
Resultado: Paciente foi bem participativo, interagiu, foi bem 
comunicativo. 

12/03 Atividade: multiplicação com material dourado 
Objetivos: desenvolver o raciocínio logico e auxiliar o paciente na 
compreensão das multiplicações 
Material/estratégia: Material dourado 
Resultados: Paciente foi muito participativo, compreendeu o processo 
da multiplicação, interagiu. 

19/03 Usuário não compareceu para os atendimentos 

26/03 Atividade: palavra cruzada 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, percepção visual e a 
leitura. 
Material/estratégia: palavras cruzadas 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. 

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memoria, criatividade/imaginação, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais, 
raciocínio logico matemático e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoi 
Data de nascimento: 08/03/2006 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Paciente recebeu alta da terapia de pedagogia. 

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memoria, criatividade/imaginação, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais 
e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: D’ Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 20/04/2010 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Nesse dia foi cancelado os atendimentos, pois a equipe terapêutica foi 

tomar a 1° dose da vacina contra o corona vírus. 

12/03 Atividade: quebra-cabeça 
Objetivos: estimular a interação, atenção, concentração e desenvolver 
o movimento pinça. 
Material/estratégia: jogo quebra-cabeça 
Resultado: usuário estava calmo, participativo, com o auxílio da 
terapeuta conseguiu montar o quebra-cabeça e quando percebia que 
tinha conseguido demonstrava gestos de euforia, alegria. 

19/03 Atividade: pintura do nome com cotonete 
Objetivos: reconhecer o seu nome, identificar as letras do seu nome, 
estimular a interação, atenção e concentração. 
Material/estratégia: folha sulfite, cotonete e tinta guache 
Resultado: usuário realizou com o auxílio da terapeuta o contorno das 
letras do seu nome. Usuário estava um pouco agitado, querendo 
beliscar a terapeuta em alguns momentos. 

26/03 Paciente não compareceu para os atendimentos 

Objetivo  Estimular aspectos cognitivos, desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 27/05/2008 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Nesse dia foi cancelado os atendimentos, pois a equipe terapêutica 

foi tomar a 1° dose da vacina contra o corona vírus. 

12/03 Usuário não compareceu para os atendimentos 

19/03 Atividade: jogo da dama 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração e o 
raciocínio. 
Material/estratégia: o jogo de dama 
Resultado: usuário soube jogar o jogo, porém em alguns momentos 
demonstrava dificuldade de entender as regras do jogo. Foi 
participativo e interagiu com a terapeuta. 

26/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, oralidade, interação e a atenção 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
com êxito. 

Objetivos  Estimular a atenção/concentração, memoria, 
imaginação/criatividade, leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669 / 790



 

 

 

_______________________________________ 

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 Migliorini 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Nesse dia foi cancelado os atendimentos, pois a equipe terapêutica 

foi tomar a 1° dose da vacina contra o corona vírus. 

12/03 Atividade: jogo de dama 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação e o raciocínio 
Material/estratégia: jogo de dama 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito.  

19/03 Atividade: sequência logica 
Objetivos: estimular o raciocínio, a percepção visual, a interação, 
atenção e a concentração. 
Material/estratégia: o jogo sequência logica 
Resultado: usuário realizou a atividade com êxito, identificando a 
ordem correta dos acontecimentos nas figuras. 

26/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, oralidade, interação e a atenção 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
com êxito. 

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memoria, criatividade/imaginação, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais e 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/08/2009 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Nesse dia foi cancelado os atendimentos, pois a equipe terapêutica 

foi tomar a 1° dose da vacina contra o corona vírus. 

12/03 Atividade: jogo jenga 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação, a paciência 
e a coordenação motora fina. 
Material/estratégia: jogo jenga 
Resultado: usuário demonstrou um pouco de resistência, querendo 
usar as peças do jogo para brincar e não jogar, mas aos poucos foi 
aceitando e realizou a atividade com êxito. 

19/03 Atividade: sequência logica 
Objetivos: estimular o raciocínio, a percepção visual, a interação, 
atenção e a concentração. 
Material/estratégia: o jogo sequência logica 
Resultado: usuário realizou a atividade com êxito, identificando a 
ordem correta dos acontecimentos nas figuras. 

26/03 Atividade: bingo das palavras 
Objetivos: estimular a leitura, oralidade, interação e a atenção 
Material/estratégia: o jogo bingo das palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade 
com êxito. Usuário realiza leitura silábica. 

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver habilidade 
de leitura e escrita e as funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Familia optou por ficar em isolamento 

12/03 Atividade enviada para casa 
Objetivos: trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem 
como estimular as habilidades auditivas. 
Material/estratégia: copos, água, anilina colorida (opcional) e 
baquetas (pode ser o cabo de uma colher de plástico ou de 
madeira). 
Desenvolvimento: para construir o xilofone basta encher os copos 
com diferentes níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais 
agudo será o som. A escalinha completa tem sete notas, o Dó (copo 
mais vazio), seguido pelas notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, mas você 
pode brincar musicalmente com menos copos também. 

19/03 Atividade enviada pela equipe terapêutica 
Título: meu perfil 
Objetivos: Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e 
leitura.  
Material/estratégia: Perguntas anexadas na atividade 

Desenvolvimento: Por meio de vídeo, Vinicius deverá responder 
perguntas simples relacionadas a sua vida. Não é necessário 
escrever as respostas, basta gravar. Essa tarefa também irá 
ajudar os terapeutas com objetivos futuros, podendo auxiliar no 
tratamento da gagueira (leve) que Vinicius vem apresentando 

26/03 Atividade para casa 
Título: Descubra que lugar é esse! 
Objetivos: Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e 

leitura.  

Material/estratégia: perguntas anexadas na atividade 

Desenvolvimento: Por meio de vídeo, Vinicius deverá identificar 

qual é o lugar que contém esses elementos. A familia poderá auxiliar 

o Vinicius, dando dicas, porém não dando as respostas. Desta 

forma estimulará o raciocino, a linguagem oral (compreensão), a 
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autonomia do mesmo e categorização. Não é necessário escrever 

as respostas, basta gravar.  

Objetivos  Estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver aspectos 
cognitivos e as funções executivas. 
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RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: março/2021 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
05/03 Nesse dia foi cancelado os atendimentos, pois a equipe terapêutica 

foi tomar a 1° dose da vacina contra o corona vírus. 

12/03 Atividade: relato sobre quem sou? Como sou? 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, diálogo, a escrita e a 
imaginação. 
Material/estratégia: papel e lápis 
Resultado: usuária foi participativa, interagiu, na elaboração dos 
seus pensamentos para escrita, demonstra algumas dificuldades de 
expressar seus pensamentos na escrita. 

19/03 Atividade: jogo perfil 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação, ampliar o 
vocabulário e ampliar os conhecimentos gerais. 
Material/estratégia: o jogo do perfil 
Resultado: usuária foi participativa, interagiu, demonstrou interesse 
na atividade realizando com êxito o que foi proposto. 

26/03 Atividade: jogo dos pontinhos 
Objetivos: estimular a atenção, concentração, interação, percepção 
visual e o raciocínio. 
Material/estratégia: folha de papel e caneta 
Resultado: usuária foi participativa, interagiu e realizou a atividade 
com êxito, alcançando os objetivos propostos para essa atividade. 

Objetivos  Estimular a atenção/concentração, memória, 
imaginação/criatividade, desenvolver funções executivas e auxiliar 
usuária a organizar seus estudos. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

 

Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 

Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/03/2021 

Paulo Alfredo, apresentou a sacola de férias, fez a leitura do texto com a descrição 
do que fizeram nas férias, mostrou fotos e vídeos, se apresenta bastante disperso, 
não mantém atenção compartilhada. Na sequência, brincamos de carrinho, e 
fizemos o jogo do adivinha qual está faltando. Paulo Alfredo se manteve disperso, 
procurando e tentando pegar outros objetos da sala, porém teve boa percepção, 
identificando o carrinho faltante. Ao final ajudou a guardar os materiais e não 
apresentou resistencia ao finalizar atividade. 

04/03/2021 
Realizamos atividade de desenho no quadro mágico, para trabalhar criatividade, 
atenção, percepção e tempo de espera. Paulo Alfredo foi bastante participativo, 
interagindo bem.  

08/03/2021 
Paulo Alfredo entrou na sala mexendo nos brinquedos, foi pontuado, de acordo com 
os combinados. Aceitou a atividade proposta. Montamos o quebra cabeça, com 
objetivo de trabalhar a percepção, atenção compartilhada. Paulo Alfredo manteve 
atenção compartilhada e foco na atividade. Ao final ajudou a guardar o material. 

11/03/2021 

Iniciamos o atendimento com atividade das expressões faciais, relacionando a 
imagem a expressão, com objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada 
situação. Paulo manteve foco na atividade, identificando corretamente as 
expressões. Ao final, jogamos UNO, foi bastante participativo, brincando com 
funcionalidade. 

15/03/2021 Jogamos o Lince nível difícil, para trabalhar atenção, percepção e memória. Paulo 
Alfredo manteve o foco na atividade, conseguindo identificar diversas imagens em 
curto período de tempo. Ao final apresentou resistência para encerrar atividade. 

18/03/2021 Usuário Faltou - isolamento. 

22/03/2021 Usuário Faltou - isolamento. 

25/03/2021 

Realizados atividade de relacionar as emoções, identificando as imagens e 
reconhecendo os sentimentos. Paulo Alfredo bastante participativo, com boa 
compreensão. Na sequência brincamos de massinha do dentista. Brica com 
funcionalidade. 
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29/03/2021 
Fizemos o jogo descolado, para trabalhar atenção compartilhada, tempo de espera e 
habilidades sociais. Paulo Alfredo foi bastante participativo, manteve o foco na 
atividade respeitando as intruções do jogo. 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/03/2021 Usuário faltou - Isolamento. 

08/03/2021 Usuário faltou - Isolamento. 

15/03/2021 

Realizamos atividade do medo, desenhou um vidro e colocou dentro todo seu 
medo. Para identificar os sentimentos, e as emoções e trabalharmos o 
enfrentamento. Guilherme foi bastante participativo, manteve boa atenção e 
interação. 

22/03/2021 

Demos sequência a atividade do medo, aprofundando cada item descrito, para 
saber lidar, identificando estratégias de enfrentamento. Ao final jogamos 
Arremendo para explorar as estratégias de enfrentamento. Guilherme foi bastante 
participativo.  

29/03/2021 Fizemos o jogo descolado, para trabalhar habilidades sociais. Guilherme foi bastante 
participativo, interagindo bem, manteve o foco na atividade. 

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva.  
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Benício Ramos Martins 

Data Nascimento: 29/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

29/03/2021 

Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e apresentei a sala, 
deixando observar o espaço, brinquedos e materiais. Benício foi carinhoso ao me 
receber, porém na sala se apresenta bastante agitado, querendo mexer em todos os 
brinquedos, abrindo portas de armário, retirando brinquedos de seu interesse. 
Brincamos com os dinossauros, apresenta comportamentos agressivo.  

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapeutico. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/03/2021 Usuário Faltou. 

08/03/2021 Isolamento. 

15/03/2021 

Realizado atendimento online - Conversamos sobre o período de férias, fizemos os 
combinados referente aos atendimentos online. Orientado sobre os próximos 
atendimentos. Samuel comenta que visitou os amigos na escola e se sentiu 
desconfortável, muito timido, mas ficou feliz por este momento. Durante o 
atendimento online também apresenta bastante timidez com dificuldade para olhar 
a camera.  

22/03/2021 

Realizado atendimento presencial - Samuel chegou bastante timido ao 
cumprimentar os demais terapeutas,  porém em atendimento bastante 
comunicativo. Trabalhamos a questão das emoções e a dificuldade com frustração e 
expressividade de sentimentos (raiva). Samuel compreende as situações mas 
demonstra dificuldade de autopercepção e autocontrole. Foi orientado refente a 
situação ocorrida de descontrole emocional e agressividade em casa.  

29/03/2021 

Realizado atendimento online - Realizada escuta terapeutica. Samuel se apresenta 
mais confortável com bom contato visual, bastante comunicativo. Conversamos 
sobre dificuldades de socialização/interação, comportamentos e falas. Trabalhamos 
a percepção das situações e as habilidades sociais. 

Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/03/2021 

Iniciamos o atendimento com atividade das expressões faciais, relacionando a 
imagem a expressão, com objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada 
situação. Gabriel manteve foco na atividade, identificando corretamente as 
expressões.  

08/03/2021 
Realizamos atividade das expressões faciais do Zé, montando as expressões de 
acordo com o solicitado para conhecimento. Soube montar as expressões de alegria, 
tristeza, raiva e vergonha. Foi bastante participativo interagindo bem. 

15/03/2021 
Brincamos de massinha do dentista, para trabalhar interação, atenção 
compartilhada. Gabriel soube brincar com funcionalidade, mantendo atenção e 
brincando com funcionalidade. 

22/03/2021 
Brincamos com a massinha do dentista, para estimular a atenção compartilhada e 
auxiliar no desenvolvimento da criatividade. Gabriel interagiu bem, manteve foco na 
atividade, fazendo imitação. 

29/03/2021 
Fizemos o jogo descolado, para trabalhar atenção compartilhada, tempo de espera e 
habilidades sociais. Gabriel foi bastante participativo, interagindo bem, manteve o 
foco na atividade. 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a atenção compartilhada, com foco na adequação de 
comportamento. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/03/2021 Jean entrou na sala apresentando fala e comportamento infantilizado, conversamos 
sobre as férias e a nova escola, fizemos os combinados. Jean apresenta dificuldade 
de habilidade social e em manter atenção e aos comandos.  

09/03/2021 Conversamos sobre bullyng, amigos e amizades. Assistimos um vídeo a respeito. 
Jean é resistência a compreensão do tema. Falou sobre amigos imaginários. 
Manteve atenção na conversa e no vídeo porém discordando de todo conteúdo. 

16/03/2021 

Novamente conversamos sobre bullyng reforçando questões do atendimento 
anterior para maior compreenção. Ao final foi solicitado que Jean fizesse um 
desenho para trabalhar auto estima e autopercepção. Hoje demonstra maior 
compreenção do assunto, aceitando os esclarecimentos.  

23/03/2021 

Jean apresenta falas e comportamentos imaginários. Inicialmente reforçamos os 
vinculos, conversamos sobre os sentimentos. Ao final jogamos UNO. Jean manteve 
atenção compartilhada, foi bastante participativo durante a conversa e jogou com 
funcionalidade. 

30/03/2021 Jogamos o jogo descolado para trabalhar habilidades sociais. Jean bastante 
participatico, interagindo bem, com falas e comportamentos adequados. 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva.  
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/03/2021 
Fizemos o jogo do sou não sou para trabalhar autopercepção e autoconhecimento. 
Daniel apresenta melhora na visão geral de si mesmo. Conversamos sobre amigos e 
amizades, esclarecendo o contexto, realizada orientação psicológica. Daniel foi 
bastante comunicativo, interagindo bem, apresentando falar coerentes ao contexto.  

05/03/2021 Vacina. 

09/03/2021 
Conversamos sobre amizades, reciprocidade, expectativas e frustrações. Daniel se 
apresenta desconfortável com uma situação de frustração com amizade. Foi 
bastante participativo, interagindo bem e expressando seus sentimentos de forma 
adequada e esclarecendo dúvidas. Conversamos também sobre higiene pessoal. 

12/03/2021 
Fizemos o jogo da caixinha quem é você para trabalhar o autoconhecimento e 
autopercepção. Daniel apresenta um bom desenvolvimento nessas questões, com 
falas e comportamentos adequados. 

16/03/2021 Conversamos sobre maturidade, responsabilidades, relacionamentos e higiene 
pessoal. Daniel apresenta dificuldade por não ter uma rotina. Adequamos a rotina, 
manteve interesse aos temas abordados e auxiliou no cronograma da rotina. 

19/03/2021 

Atividade proposta: desenhar um vidro para colocar toda raiva dentro, da forma 
como achar melhor. Daniel expressões sentimentos, conversamos sobre as 
emoções. Para trabalhar autopercepção e autocontrole. Daniel apresenta falas 
adequadas ao contexto. 

23/03/2021 Conversamos sobre sentimentos, trabalhamos autopercepção de acordo com as 
situações. Falmos sobre bullyng, medo e respeito. 

26/03/2021 
Retornamos a conversa sobre o assunto do atendimento anterior, abordamos 
situações da escola, para trabalhar a diferença entre respeito e medo. Daniel 
bastante comunicativo, interagindo bem, com boa compreensão. 

30/03/2021 
Jogamos o jogo descolado, para trabalhar habilidades sociais, Daniel apresenta falas 
e comportamentos adequados de acordo com o contexto do jogo, demonstra afeto 
e reconhecimento da terapia para o seu desenvolvimento. Contudo bastante 
argumentativo em situações do jogo, apresentando pouca flexibilidade. 
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Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/03/2021 Família da usuária optou por isolamento. 

05/03/2021 

Enviada atividade para casa: ATIVIDADE: ONDE EU SINTO? 
OBJETIVO: Esta atividade auxilia no desenvolvimento do autoconhecimento, 
autopercepção, consciência emocional e na capacidade de autorregulação.  
Como fazer: Podemos identificar diversas alterações no nosso corpo de acordo com 
as emoções que estamos sentindo. Neste contexto, pinte o desenho do corpo 
abaixo, de acordo com as cores das emoções, identificando o local do corpo onde 
sente cada emoção. 

09/03/2021 

ATIVIDADE 
CORPO E MENTE EM MOVIMENTO  
(Dançando e interpretando através da música) 
OBJETIVO: Esta atividade contribui com a interação entre os membros da família, 
auxiliando no desenvolvimento da consciência corporal, coordenação motora e 
autopercepção.  
COMO FAZER: A proposta desta atividade envolve interpretar a letra de uma música 
através da leitura, e expressar em movimentos com a dança. Tente compreender o 
contexto da letra e em seguida, ouça a música e expresse por meio da dança com 
movimentos espontâneos. 
Como proposta para contribuir na interação entre os familiares, sugerimos que cada 
integrante da família possa realizar também a atividade (interpretar e dançar) e ao 
final fazer uma breve conversa da interpretação pessoal que tiveram deste 
momento. 
Música: Como uma onda – Lulu Santos 

12/03/2021 

ATIVIDADE: POTE DA RAIVA 
OBJETIVO: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência emocional e na 
capacidade de identificar os sentimentos, poder expressá-los e liberá-los.  
Como fazer: Sinta sua irritação. Pegue algo vermelho (lápis de cera, canetinha) e 
encha este frasco com riscos grossos, liberando toda sua raiva dentro dele. Caso 
prefira escrever, faça isso com tinta vermelha, energicamente. Depois, invente uma 
forma de fechar o frasco, para que sua raiva permaneça lá dentro (faça um desenho, 
uma colagem, use esparadrapo). 
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16/03/2021 

ATIVIDADE 
CORPO E MENTE EM MOVIMENTO – PARTE II 
(Dançando e interpretando através da música) 
OBJETIVO: Avaliar questões da escrita. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento da estruturação de pensamentos e auxilia a na identificação de 
sentimentos e emoções. 
COMO FAZER:  Neste segundo momento, a proposta da atividade é fazer a 
interpretação da música de acordo com os sentimentos e emoções do momento. 
Descrever o que a música despertou de emoções e sentimentos. Que seja uma 
escrita livre e possa abordar tudo aquilo que vem na mente e no coração. 
Música: Como uma onda – Lulu Santos 

19/03/2021 

ATIVIDADE: PINTANDO AS CORES DAS EMOÇÕES – PARTE I 
OBJETIVO: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência emocional e na 
capacidade de identificar os sentimentos. 
Como fazer: Neste primeiro momento deverá relacionar as cores com as emoções. 
Pinte cada emoção de acordo com a cor que achar correspondente para aquela 
emoção. Por exemplo: Qual sentimento combina com a cor vermelha? Pense em 
uma pessoa brava com cara de mal, o rosto chega a ficar vermelho quando estamos 
com muita raiva. Geralmente as pessoas associam a raiva com a cor vermelha.  
Não tem certo e errado, é de acordo com a sua percepção, pinte a cor que desejar 
para cada emoção. 
MEDO  
RAIVA  
ALEGRIA  
TRISTEZA  
INVEJA  
TÉDIO  
NOJO  

23/03/2021 

ATIVIDADE: PINTANDO AS EMOÇÕES – PARTE II 
OBJETIVO: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência emocional e na 
capacidade de identificar os sentimentos e relacionar com as situações vivenciadas. 
Como fazer: Neste segundo momento, agora que já temos as cores das emoções, 
conforme atividade anterior, você deverá pintar o gráfico abaixo com as cores das 
emoções de acordo com suas vivências, ou seja identificando qual emoção mais 
predomina em sua vida, sendo preenchido maior espaço para as emoções de maior 
predominância e menor para as emoções de menor predominância. (Segue exemplo 
no gráfico abaixo). 
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26/03/2021 

ATIVIDADE: Representa-ação das emoções   
OBJETIVO: Esta atividade auxilia no desenvolvimento da consciência emocional; na 
capacidade de expressar os sentimentos e na consciência corporal.  
Como fazer: A partir da atividade da semana passada onde tinhas que pintar cada 
emoção de acordo com a cor que representasse pra você aquela emoção, faremos 
uma representação através de gestos e expressões com o corpo e a voz (como se 
fosse um teatro mesmo) cada uma das emoções.  
Como sugestão você pode imaginar uma situação que desperte cada emoção e 
vivenciar expressando-a através do corpo em movimento.  
MEDO     
RAIVA   
ALEGRIA   
TRISTEZA   
INVEJA   
TÉDIO   
NOJO   

30/03/2021 

ATIVIDADE: O que vem na sua cabeça 
OBJETIVO: Essa atividade auxilia no desenvolvimento das funções executivas, das 
habilidades  cognitivas  e da motricidade fina. 
Como fazer: A proposta da atividade é que um membro da familia leia as palavras 
abaixo para a Thayná e a mesma diga o que vem na sua cabeça, quando ouve essa 
palavra. Pode ser uma caracteristica, um defeito, etc. 
Palavras: 
Pintura 
Tarefa 
Livro 
Professora 
Mãe 
Familia 
Passarinho 
Amor 
Raiva 
Travesseiro 
Amigo 
Aniversário 
Música 
Vida 
Corpo 
Esporte 
Água 
Natureza 

Objetivos 

Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover o autoconhecimento e a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia 
e a independência. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Marcus Paulo de Alcantara Saraiva 

Data Nascimento: 15/03/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

23/03/2021 

Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e apresentei a sala, 
deixando observar o espaço, brinquedos e materiais. Orientei quanto ao 
atendimento, dias e horários Marcus foi bem receptivo, é bastante comunicativo, 
apresenta boa comunicação visual, interaje bem, contudo apresenta falas pouco 
usual. Deixei ele bem a vontade para trazer os assuntos de seu interesse. Trouxe 
questões pessoais de percepção de si mesmo. 

30/03/2021 

Conversamos sobre o processo terapeutico, para melhor estabelecer vínculo e maior 
compreensão dos atendimentos. Conversamos sobre relacionamentos familiares. 
Trabalhamos questões de auto estima. Marcus é bastante participativo, apresenta 
boa compreensão e interage bem. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/03/2021 

Realizada escuta terapeutica. Feito acolhimento. Conversamos sobre esperar, 
regras, limites, prioridades. Amanda apresentou sentimentos de raiva e desejo de 
vingança com determinada situação em casa. Realizada orientação psicológica. 
Amanda apresenta boa compreensão.  

09/03/2021 
Mantemos o assunto abordado no atendimento anterior, para melhor compreensão 
de regras e limites. Amanda se apresenta bastante comunicativa, interage bem, com 
falas e comportamentos adequados.  

16/03/2021 Usuária faltou. 

23/03/2021 

Realizada escuta terapeutica. Amanda trouxe situação de doença terminal na 
família. Feito orientação psicológica e acolhimento. Conversamos sobre o luto. 
Amanda apresenta comportamentos de impulsividade. Conversamos sobre esperar, 
regras, limites, prioridades. Amanda apresentou sentimentos de raiva e desejo de 
vingança com determinada situação em casa. Realizada orientação psicológica.  

30/03/2021 

Atendimento realizado voltado ao comportamento de impulsividade. Reforçado 
questões abordadas anteriormente sobre esperar, limites e responsabilidades. 
Amanda apresenta arrependimento, boa compreensão mas não possui controle de 
seus pensamentos e comportamentos. Conversamos sobre autopercepção e 
autocontrole. Reforçado as regras do atendimento.  

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/03/2021 
Realizada atividade do desenho mágico, para estimular percepção, atenção 
compartilhada, tempo de espera, e criatividade. Miguel foi bastante participativo, 
interage bem, contudo não apresenta criatividade.  

11/03/2021 
Realizada atividade das expressões faciais, relacionando a imagem a expressão, com 
objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada situação. Miguel manteve 
foco na atividade, identificando corretamente as expressões.  

18/03/2021 
Brincamos com a massinha do dentista, para estimular a atenção compartilhada e 
auxiliar no desenvolvimento da criatividade. Miguel, interagiu bem, manteve foco na 
atividade, fazendo imitação. 

25/03/2021 Usuário faltou - Isolamento. 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/03/2021 

Realizada atividade do desenho mágico, para estimular a interação, atenção 
compartilhada e a criatividade. Gabriel participou porém demonstrando pouco 
entusiasmo, sempre perguntando a hora. Feito rotina de horário com as demais 
terapias. 

11/03/2021 

Realizada atividade das expressões faciais, relacionando a imagem a expressão, com 
objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada situação. Gabriel se 
manteve deitado sob os braços, desorganizando as cartas na mesa. Foi orientado e 
restabelecida das regras do atendimento.  

18/03/2021 
Jogamos UNO, para estimularinteração e atenção compartilhada, Gabriel foi 
bastante participativo, interagindo bem, mantendo a ordem das cartas e 
respeitando as regras do jogo.  

25/03/2021 Conversamos sobre a terapia de psicologia, para melhor compreensão, restabelida 
as regras de atendimento. Gabriel apresentou interesse sobre o assunto abordado, 
mantendo atenção e fazendo questionamentos para maior esclarecimento 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Alana Godoy Silveira 

Data Nascimento: 08/11/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/03/2021 
Realizada escuta terapeutica, conversamos sobre autocontrole, autopercepção, e 
empatia/respeito ao próximo. Alana bastante comunicativa, interage bem, 
apresenta algumas falas fora do contexto. 

11/03/2021 
Conversamos sobre cada tipo de terapia, o que é desenvolvido em cada área que ela 
realiza atendimento, para melhor compreensão. Alana abordou assunto de 
sexualidade. Realizada orientação psicológica. 

18/03/2021 
Realizada escuta terapeutica, Alana aborda diversas questões sobre sexualidade, 
interesse, curiosidade e desejos. Conversamos sobre o sentimento amor. Alana é 
bastante comunicativa, apresenta boa compreensão.  

25/03/2021 
Conversamos sobre questões emocionais de autocontrole e ansiedade. Limite e 
respeito ao próprio corpo e ao próximo. Alana bastante participativa com diversas 
questões para esclarecer e adequar comportamento. 

Objetivos 
Desenvolver a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/03/2021 
Realizada atividade do desenho mágico, para estimular a interação, atenção 
compartilhada e a criatividade. Álvaro participou porém apresentando bastante 
dificuldade com frustração, pouca criatividade. 

11/03/2021 

Realizamos atividade das expressões faciais do Zé, montando as expressões de 
acordo com o solicitado para conhecimento. Aceitou a proposta da atividade, 
realizando as expressões de alegria, tristeza, raiva e vergonha, porém demonstrava 
desinteresse, e pouco foco de atenção. 

18/03/2021 

Contação de história, sobre os sentimentos, falamos de quando se sente feliz. Álvaro 
apresenta dificuldade em manter a atenção, senta e gira no chão tentando pegar 
outros objetos. Foi pontuado comportamento para sequencia da leitura. Brincamos 
com o super herória da felicidade, foi participativo. 

25/03/2021 

Iniciamos o atendimento com atividade das expressões faciais, relacionando a 
imagem a expressão, com objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada 
situação. Álvaro manteve foco na atividade, identificando corretamente as 
expressões.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequação de 
comportamentos (sentimentos e emoções). Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

05/03/2021 Vacina. 

12/03/2021 

Lucas se encontra bastante disperso. Não fazendo uso adequado da máscara, 
desrespeitando aos comandos. Realizado combinado para andamento do 
atendimento, onde foi obtido resposta positiva. Realizada atividade de sequência 
lógica. 

19/03/2021 Realizamos atividade para encontrar os absurdos para identificar as situações que 
não apresentam coerência. Trabalhando o raciocínio e a percepção. Lucas bastante 
disperso porém participou da atividade mantendo foco por curto período de tempo.  

26/03/2021 

Realizada atividade das expressões faciais, relacionando a imagem a expressão, com 
objetivo de reconhecer as expressões de acordo com cada situação. Lucas, não 
manteve atenção, tentando tirar as cartas da minha mão. Realizada orientação das 
regras e dos combinados. Lucas em determinado momento desfocava 
completamente da atividade. Realizada intervenção onde procurou pela terapeuta 
para continuidade da atividade.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

05/03/2021 Vacina. 

12/03/2021 Usuário faltou. 

19/03/2021 

Realizamos atividade de quem sou eu, para identificar as caracteristicas positivas e 
negativas, trabalhando o autoconhecimento e a autopercepção. Kalen diz que chora 
muito e não sabe o momento de parar de chorar. Conversamos sobre os 
sentimentos e as emoções para adequação de comportamento. Kalel bastante 
comunicativo e participativo. 

26/03/2021 

Realizada atividade de desenho das emoções. Trabalhamos sobre a raiva. Para 
desenvolver a consciência e o controle emocional. Kalel chorou bastante, mas não 
conseguia identificar o motivo do choro. Abordou questões familiares. Realizada, 
escuta, acolhimento e orientação psicológica. 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

05/03/2021 Vacina. 

12/03/2021 

Familia optou pelo isolamento do usuário. Enviada atividade para casa: Atividade: 
Percebendo o ambiente 
Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração, deslocamento e motricidade global 
bem como estimular as habilidades perceptiva visual. 
Materiais: Celular, roupa confortável para realizar uma caminhada. 
Descrição: Irão realizar uma caminha entorno da sua residência, observando 
algumas características, formas ou ambientes. Durante a caminhada, deverão ter 
cuidado com a rua, mas também, em encontrar algumas características litadas 
abaixo. Quando encontrar, deverão tirar uma foto, de: 
• Um objeto redondo; 
• Alguma coisa com a cor vermelha; 
• Alguma coisa maior que uma pessoa; 
• Alguma coisa menos que uma pessoa; 
• De uma janela diferente (fica a critério da pessoa que está auxiliando); 
• De uma casa bonita  - dar a possibilidade da escolha do vini; 
Ao final, fazer um video relatando como foi o passei e o que acho de interessante. 
Sugere-se que um adulto esteja junto, perguntando ao Vini, sobre as coisas que 
foram tiradas fotos. 
 
Atividade: Xilofone com Copos e Água 
Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem como 
estimular as habilidades auditivas.  
Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser o cabo de 
uma colher de plástico ou madeira).  
Descrição: Para construir nosso xilofone basta enxer os copos com diferentes níveis 
de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o som. A escalinha completa 
tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), seguido pelas notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, 
mas você pode brincar musicalmente com menos copos também.  
Para ficar mais divertido, você pode colorir a água com anilina colorida, e depois é 
só pegar suas baquetas e tocar o seu xilofone! 
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19/03/2021 

Meu perfil! 
Objetivo: 
• Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  
Atividade:  
• Por meio de vídeo, Vinicius deverá responder perguntas simples relacionadas a sua 
vida.  
• Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  
• Essa tarefa também irá ajudar os terapeutas com objetivos futuros, podendo 
auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Vinicius vem apresentando.  
Perguntas 
1. Seu nome completo. 
2. Idade. 
3. Nome da sua escola. 
4. O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? 
5. O filme que você mais gostou de assistir. 
6. Uma comida que você não gosta. 
7. Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? 
8. Qual sua música favorita? 
9. Com o que você pretende trabalhar no futuro? 
10. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral? 
 
ATIVIDADE: ACERTE O BALDE 
Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais, cognitivas, motricidade fina, 
coordenação motora e visomotora.  
Materiais:  
• Um balde ou cesto de roupas 
• Uma bola de meias, uma bola de papel ou uma bola de brinquedo 
Modo de fazer: 
Etapa 1: Colocar o balde encostado em uma parede (vira uma tabela para a “bola”) e 
pedir para Vinicius jogar a “bola” para acertar o balde. 
Etapa 2: Começar perto do cesto e, a cada bola que acerta, dar um passo para trás 
antes de jogar a próxima bola. 
Etapa 3: Com isso vá aumentando a distância do lançamento para assim ir ficando 
mais difícil a execução da atividade. 
Etapa 4: Para ficar mais animado, você pode fazer uma partida valendo pontos. 
Quem fizer 5 pontos primeiro ganha.  
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26/03/2021 

Cai não cai caseiro 
Objetivo: Essa é uma atividade bem lúdica e prática, para buscarmos apresentar 
opções de manuseio de objetos, como os palitos, as bolinhas, o objeto quente para 
fazer os furos. Com isso, auxiliando no que for necessário, mas, sempre buscando, 
dar autonomia a ele. Nessa atividade, trabalharemos a motricidade fina, global e 
grossa. Juntamento com atividades óculo manuais. 
Materiais 
- Bolinhas de gude 
- uma garrafa pet de 2 litros 
- palitos de churrasco 
- uma faca velha 
- tinta colorida 
Inicialamente, pinte os palitos de picolé, de variadas cores, montando 4 montes 8 
palitos, pintando cada monte de uma cor.  
Depois, faça aproximadamente 70 furos na garrafa pet, onde em cada furo, possa 
passar os palitos de churrasco, deixando um espaço na parte superior para colocar 
as bolinhas de gude. Em cada furo, possa passar os palitos de churrasco. 
Modo de jogar 
Com os palitos, preencha os burracos, colocando um de cada cor, podendo designar 
uma cor a cada jogador (sendo o máximo de jogadores – 4). Depois de colocar todos 
os palitos, preencha a parte superior com bolinhas de gude. 
Estamos prontos para jogar! Objetivo é tirar os palitos, e não ser o último a tirar, 
onde irá cair todas as bolinhas, ou a ultima bolinha cair antes de tirar todos os 
palitos.Boa sorte a todos. 
 
Descubra que lugar é esse! 
Objetivo: 
• Reavaliar a narrativa, comunicação, compreensão e leitura.  
Atividade:  
• Por meio de vídeo, Vinicius deverá identificar qual é o lugar que contém esses 
elementos. 
• A familia poderá auxiliar o Vinicius, dando dicas, porém não dando as respostas. 
Desta forma estimulará o raciocino, a linguagem oral (compreensão), a autonomia 
do mesmo e categorização. 
• Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.  
Perguntas 
1- Balança- Escorregador- Gangorra 
2- Bolo- Brigadeiro- Refrigerante 
3- Palhaço- Tenda- Magico 
4- Zebra- Macaco- Girafa 
5- Filme- Pipoca- Familia 
6- Cama- Armário- Brinquedos 
7- Quarto- Banheiro- Sala 
8- Caderno- Tarefa- Professora 
9- Areia- Ondas- Água salgada 
10- Loja- Praça de alimentação- Estacionamento 
11-  Pão- Leite- Biscoito 
12- Garçom- Refeição- Cardápio 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 

697 / 790



 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

05/03/2021 Vacina. 

12/03/2021 

Realizada escuta terapeutica. Nataly apresenta dificuldade com frustração e 
cobranças. Conversamos a respeito da situação ocorrida, onde a Nataly apresentou 
bastante raiva pela frustração. Realizamos atividade da caixinha quem é você para 
trabalhar o autoconhecimento e a regulação emocioanal. Agora mais calma, Nataly 
interagiu bem, foi bastante participativa apresentando boa compreensão.  

19/03/2021 

Fizemos a garrafa  da raiva, desenhou um vidro e colocou dentro toda sua raiva. 
Para identificar os sentimentos, e as emoções e trabalharmos o enfrentamento. 
Nataly foi bastante participativa, manteve atenção e interação. Com falas r 
comportamentos adequados. 

26/03/2021 

Restabelecemos os vínculos e os combinados em terapia. Conversamos sobre 
responsabilidades e habilidades sociais. Nataly apresenta boa compreensão e 
interesse sobre os temas abordados. Bastante participativa com raciocío, 
comportamentos e falas adequados. 

Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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Relatório Mensal - Março 2021 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data  

05/03/2021 Vacina. 

12/03/2021 Fizemos atividade da caixinha do quem é você e da saúde mental, para 
autoconhecimento, autopercepção. Igor demonstrou bastante interesse pela 
atividade, interagindo bem contudo apresentando dificuldade em compreender e 
interpretar os assuntos abordados. 

19/03/2021 Fizemos a garrafa  do medo desenhou um vidro e colocou dentro tudo que causa 
medo, insegurança. Para identificar os sentimentos, e as emoções e trabalharmos o 
enfrentamento. Igor foi bastante participativa, manteve atenção e interação. Com 
falas r comportamentos adequados. 

26/03/2021 Atividade de autoretrato, para autopercepção, trabalhar auto estima, tendo 
conhecimento de si mesmo, dando significado a sua imagem e organizar os 
pensamentos e sentimentos. Igor fez um desenho coerente, bastante detalhado, 
apresentando pouca expressão. Manteve foco na atividade, foi bastante 
participativo. Conversamos sobre sua imagem. 

Objetivos Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
Terapeuta Ocupacional Tanise Gomes da Cruz 

 
 
Usuário (a): Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
conjuntos 
Objetivo: Desenvolver noções de quantidades; estabelecer a relação/ 
correspondência do número e da quantidade; desenvolver acuidade 
visual. 
Materiais: Lápis, caneta, papel e corpo descartável (se tiver). 
Modo de fazer:  
Etapa 1: O adulto responsável irá desenhar os círculos com bolinhas, 
com quantidades de 1 a 12;  
Etapa 2: Se tiver os copos descartáveis, escrever no fundo deles os 
números de 1 a 12. Se não tiver os copos descartáveis, podem recortar 
papeis em círculos e escrever os numerais dentro;  
Etapa 3: O adulto responsável irá sortear um número e a criança terá 
que associar o número sorteado com a quantidade nos círculos. 

08/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
Xilofone com Copos e Água 
Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem 
como estimular as habilidades auditivas.  
Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser 
o cabo de uma colher de plástico ou madeira).  
Descrição: Para construir nosso xilofone basta encher os copos com 
diferentes níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o 
som. A escalinha completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), 
seguido pelas notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, mas você pode brincar 
musicalmente com menos copos também.  
Para ficar mais divertido, você pode colorir a água com anilina colorida, 
e depois é só pegar suas baquetas e tocar o seu xilofone! 
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15/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: Pinte 
como o exemplo. 
Objetivo: Desenvolver a atenção sustentada, coordenação viso-motora, 
motricidade fina, raciocínio lógico e flexibilidade mental.  
Materiais: Papel, caneta e lápis de cor. 
Modo de fazer:  
1º passo: pegue uma folha em branco e desenhe várias formas 
geométricas vazadas (quadrado, círculo, triângulo, coração...), 
intercalando uma forma com a outra conforme mostra a imagem 
abaixo. 
2º passo: pinte 1 unidade de cada forma de uma cor. 
3º passo: peça para Adriel identificar e pintar as demais formas com a 
mesma cor que foi pintada pelo mediador da atividade. 

22/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
Memória Sonora. 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 
concentração.  
Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  
Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 
sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 
instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva), 
mas podem ser organizadas sequencias de outros sons. Haverão três 
sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve ouvir a 
sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas.  
O mesmo pode ser feito com áudios e figuras de animais, caso Adriel 
demonstre mais interesse, os objetivos ainda serão os mesmos.   

29/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
Encontre O Par. 
Objetivo: Estimular a atenção e memória; desenvolver habilidades de 
vestuário. 
Materiais: Pares de meias. 
Modo de fazer: 
Etapa 1: Separe os pares de meia e apresente para a criança.   
Etapa 2: Deixe 1 pé de cada meia aberta em cima de uma superfície 
plana para que a criança possa visualizar.  
Etapa 3: Pegue 1 pé de uma das meias e mostre para a criança, 
solicitando que ela vá até a superfície e busque o par correspondente.  
Etapa 4: Faça isso até a criança associar o 3º par.  
Etapa 5: Peça para a criança escolher 1 par de meias para vestir e dobrar 
os pares de meias que sobraram. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: toca dos bichos. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: quebra-cabeça para relacionar cada animal com 
seu respectivo habitat. 
Execução: Aiken aceitou a proposta da atividade, demonstrou boa 
interação com a terapeuta e soube relacionar cada animal ao seu 
habitat. O usuário permaneceu tranquilo durante todo o atendimento. 

15/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

22/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

29/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: sacola de férias. 
Objetivo: relatar as atividades que foram realizadas durante as férias. 
Materiais/estratégias: sacola com recordação das férias. 
Execução: Alana aceitou a proposta da atividade, trouxe uma redação 
escrita por ela relatando o que havia acontecido em suas férias. Alana 
contou com detalhes os passeios que fez e os lugares que visitou. 

08/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: aprendendo a comprar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência com o sistema 
monetário. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro aprendendo a comprar com 
itens para compra e venda. 
Execução: Alana apresentou resistência em realizar a atividade, 
querendo introduzir assuntos aleatórios durante o atendimento. A 
usuária demonstrou identificar o valor das cédulas, porém tem 
dificuldade em organizar valores a pagar e recepção de troco. 

15/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: aprendendo a comprar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência com o sistema 
monetário. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro aprendendo a comprar com 
itens para compra e venda. 
Execução: Segue conduta terapêutica anterior: Alana apresentou 
resistência em realizar a atividade, querendo introduzir assuntos 
aleatórios durante o atendimento. A usuária demonstrou identificar o 
valor das cédulas, porém tem dificuldade em organizar valores a pagar e 
recepção de troco. 

22/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo do trânsito. 
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Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com cidade em miniatura e 
carros de brinquedo. 
Execução: a usuária aceitou a proposta da atividade, demonstrou 
compreensão das regras do jogo, teve dificuldade em noção espacial e 
direcionamento dos objetos dentro do jogo. 

29/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: aprendendo a comprar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência com o sistema 
monetário. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro aprendendo a comprar com 
itens para compra e venda. 
Execução: a usuária aceitou a realização da atividade e compreendeu as 
regras do jogo. A usuária identificou o valor das cédulas, porém  se 
confundiu com valores a pagar e valores a receber de troco. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVP’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014   
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: massa de modelar. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar e moldes de alimentos. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, foi participativo, 
usou os objetos com funcionalidade. Porém em um momento que foi 
contrariado jogou todos os brinquedos no chão, juntando os mesmos 
quando conversado. 

15/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, foi participativo, 
usou os objetos com funcionalidade. Demonstrou maior interação com a 
terapeuta, seguiu as regras do jogo de acordo com o proposto. 

22/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, pratos e talheres de 
brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, foi participativo, 
usou os objetos com funcionalidade. Apresentou dificuldade em usar o 
garfo e a faca simultaneamente. 

29/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: apresentação da sacola de férias. 
Objetivo: resgatar vivências das férias. 
Materiais/estratégias: sacola com recordação das férias.  
Execução: Amora permaneceu sentada para a realização da atividade, 
não conseguiu contar como haviam sido suas férias, contudo a mãe 
enviou um relato o qual foi lido junto com a usuária que prestou 
atenção ao que estava sendo exposto. 

09/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massinha de modelar, panelas, pratos e talheres 
de brinquedo. 
Execução: A usuária aceitou a proposta da atividade, usou os objetos 
com funcionalidade e demonstrou simbolismo na brincadeira. Não 
queria guardar os brinquedos ao término do atendimento, se acalmou 
após conversa. 

16/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: a usuária aceitou a proposta da atividade, usou os brinquedos 
com funcionalidade, fez imitação em alguns momentos e demonstrou 
maior interação com a terapeuta. 

23/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: segue conduta terapêutica anterior: porquinho 
comilão. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: a usuária aceitou a proposta da atividade, usou os brinquedos 
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com funcionalidade, fez imitação em alguns momentos e demonstrou 
maior interação com a terapeuta, contudo utilizou o porquinho de 
costas para si, evitando olhar em seu rosto. 

30/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: colorir livro. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: livro para colorir, lápis de cor, canetinha e giz de 
cera. 
Execução: Andriel aceitou realizar a atividade, porém não conseguiu se 
manter na mesma. Quis usar os lápis e canetas para rabiscar nas 
paredes, ficando frustrado quando contrariado, jogando todas as 
canetas no chão, porém seguiu os comandos verbais para juntar os 
objetos. 

09/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: comidinha de massa de modelar. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, panelinhas e pratinhos de 
brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta, porém no decorrer da atividade 
queria colocar a massinha na boca, ficando frustrado quando 
contrariado. Não foi possível realizar a atividade. 

16/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira de trenzinho. 
Objetivo: estimular o faz de conta e o lúdico. 
Materiais/estratégias: trenzinho de brinquedo, massa de modelar. 
Execução: Andriel chegou receoso ao atendimento, num primeiro 
momento queria ficar se escondendo. No decorrer da terapia foi se 
soltando, soube usar imitação e simbolismo através de mediação. 
Contudo teve momentos de comportamentos bruscos. 

23/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

30/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: atividade de páscoa. 
Objetivo: festejar a data da páscoa. 
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Materiais/estratégias: papel, caneta e lápis de cor. 
Execução: Andriel chegou ao atendimento um pouco agitado, contudo 
aceitou a proposta da atividade, teve pouco interesse em pintar o 
desenho. Conseguiu concluir a atividade com ajuda física e de comandos 
verbais, mas recusou colocar as orelhas de coelho ao final da atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: Jogos que estimulem a atenção. 
Objetivo: Estimular a percepção visual, concentração e paciência. 
Materiais/estratégias: livro de texturas, torre de encaixe, quebra cabeça 
progressivo e torre encaixe.   
Execução: O usuário aceitou bem todas as propostas, foi necessário 
realizar mais de uma atividade devido ao curto tempo de permanência 
de Anthony em uma atividade. O usuário precisou de comandos e, em 
alguns momentos, auxilio físico para concluir a atividade.  

09/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: Areia da lua. 
Objetivo: estimular motricidade fina e uso funcional dos objetos. 
Materiais/estratégias: massinha areia da lua e moldes. 
Execução: O usuário aceitou a proposta, usou os objetos com 
funcionalidade, precisou de comandos verbais e auxilio físico para 
executar a atividade. 

16/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: Massa de modelar. 
Objetivo: estimular a motricidade fina e uso funcional dos objetos. 
Materiais/estratégias: massinha de modelar e moldes. 
Execução: O usuário aceitou a proposta, usou os objetos com 
funcionalidade (quando induzido), precisou de comandos verbais e 
auxilio físico para executar a atividade. 

23/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: carimbos. 
Objetivo: estimular a motricidade fina e uso funcional dos objetos. 
Materiais/estratégias: carimbos com figuras de diversos objetos. 
Execução: O usuário aceitou a proposta, usou os objetos com 
funcionalidade (quando induzido), precisou de comandos verbais e 
auxilio físico para executar a atividade. Conforme a imagem que 
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Anthony escolhia era cantada uma música referente a figura. 

30/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: atividade de páscoa. 
Objetivo: festejar a data da páscoa. 
Materiais/estratégias: papel, caneta e lápis de cor. 
Execução: Anthony chegou ao atendimento um pouco agitado, contudo 
aceitou a proposta da atividade, teve interesse em pintar o desenho. 
Conseguiu concluir a atividade com ajuda física e de comandos verbais. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Antonio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa: potes 
e tampas. 
Objetivo: Estimular a atenção; Desenvolver motricidade e noção 
espacial.  
Materiais: potes de plástico (com tampas) de diferentes tamanhos.  
Modo de fazer:  
Etapa 1: Separe os potes com suas respectivas tampas e apresente para 
a criança.   
Etapa 2: Deixe os potes em cima de uma superfície plana, todos 
destampados com suas tampas próximas.  
Etapa 3: Diga para a criança encontrar a tampa certa para cada pote.  
Etapa 4: Conceitos como grande e pequeno e formas geométricas são 
trabalhados o tempo nesta atividade. 

12/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa: 
Reconhecimento de objetos. 
Objetivo: Reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a 
função dos mesmos.  
Materiais: Separar objetos usados em seu dia a dia: pente de cabelo, 
caneta, colher, copo plástico... entre outros. Use sua criatividade!  
1 saco/sacola que não seja transparente. 
Modo de fazer:  
Etapa 1: pegar os objetos escolhidos, ir colocando dentro do saco e 
pedir a criança prestar atenção e ir nomeando os objetos conforme vai 
colocando dentro do saco. (exemplo: olha estou colocando aqui dentro 
o creme dental, peça que ele repita o nome do objeto), faça isso com 
todos os objetos que forem sendo colocados dentro do saco.  
Etapa 2: entregue para a criança o saco contendo os objetos e diga a ele 
que tente descobrir que objeto é apenas tocando/sentindo, sem 
ver/espiar.  
Etapa 3: conforme a criança for tirando os objetos do saco e ir 
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adivinhando o que é, peça que ela diga para que esse objeto é utilizado. 
Por exemplo: esse é o pente, usamos para pentear os cabelos.  
Etapa 4: se a criança não conseguir realizar a atividade sozinha, segure 
sua mão e vá conduzindo, prestando apoio físico e verbal para a 
execução da atividade. 

18/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa: 
Tchutchuê. 
Objetivo: Essa brincadeira estimula a atenção, coordenação motora, a 
agilidade, condicionamento físico, concentração, a expressão corporal e 
a socialização.   
Materiais:    
Acesse o link da música:  https://youtu.be/ReLZZ4lGEwY  
Modo de fazer:   
Primeiramente o adulto deverá colocar a música para tocar no tablete 
ou televisão acessando o link acima, e em seguida, auxiliar a criança a 
reproduz os movimentos ao comando da música. Como, por exemplo, 
ao falar polegar pra cima, a criança deverá fazer o gesto solicitado, e 
assim de uma maneira divertida vamos desenvolvendo habilidades 
brincando. 

25/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa: pega 
palitos. 
Objetivo: Estimular a atenção; desenvolver a coordenação motora fina 
(movimento de pinça).  
Materiais:  
Palito de dente, de churrasco, de picolé, lápis... o que tiverem em casa. 
1 copo e um objeto, brinquedo para colocar em cima.  
Modo de fazer:  
Etapa 1: Coloque em cima do copo os palitos entrelaçados;  
Etapa 2: Após coloque um objeto em cima dos palitos;  
Etapa 3: A criança terá que tirar um palito de cada vez sem deixar o 
objeto, brinquedo cair. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Atendimento cancelado, profissionais foram realizar vacina COVID. 

11/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade realizada: jogo malucão. 
Objetivo: estimular autonomia e independência no banho. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro contendo cachorro e banheira 
de brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, soube dar todas as 
funções do banho para o cachorro e, também seguiu as regras do jogo 
conforme o combinado. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade realizada: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: utilizado porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: Arthur aceitou a proposta da atividade, manuseou os objetos 
com destreza e funcionalidade. O usuário demonstrou ter motricidade 
fina e ampla, soube relacionar as cores dos alimentos e seguir as regras 
e objetivos do jogo. 

25/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade realizada: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: alimentos de brinquedos e utensílios para servi-
los. 
Execução: Arthur aceitou a proposta da atividade, manuseou os objetos 
com destreza e funcionalidade. O usuário demonstrou ter motricidade 
fina e ampla, relacionada a alimentação, adequada para a idade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Tobias da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário não compareceu aos atendimentos. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo combate. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com peças imitando combate 
de exército. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, realizou a 
atividade adequadamente seguindo as regras e objetivos do jogo. 

15/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira comidinha. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, pratos e talheres de 
brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, usou os talheres 
(faca e garfo) simultaneamente com boa coordenação e destreza ao 
cortar o alimento (de brinquedo) que estava no prato. 

22/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo do trânsito. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com uma cidade em miniatura e 
carros de brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, compreendeu as 
regras e objetivos do jogo, demonstrou motricidade, noção espacial e 
temporal ao executar a atividade. 

29/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo Masterchef. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com receitas e ingredientes 
para fazer pratos culinários. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade e compreendeu as 
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regras do jogo. Contudo, ficou frustrado ao não encontrar um dos 
ingredientes de sua receita, jogando as cartas fora e não querendo mais 
realizar a atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Veit da Silva 
Data Nascimento: // 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

23/03 Usuário iniciou os atendimentos em terapia ocupacional. Compareceu 
ao atendimento muito choroso e não querendo permanecer na sala de 
atendimento. 
Atividade proposta: canção infantil. 
Objetivo: avaliação e criação de vinculo terapêutico. 
Materiais/estratégias: tela com vídeos e músicas infantis. 
Execução: Benjamim chegou choroso ao atendimento, solicitando colo 
através de gestos e querendo abrir a porta para sair da sala. O usuário 
se acalmou quando escutou as músicas, parou de chorar e demonstrou 
interação com a terapeuta, segurando nas mãos do adulto quando 
queria ser tocado. 

30/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário compareceu ao atendimento. 
Proposta de atividade: leitura com fantoches. 
Objetivo: estimular o contato visual e o vinculo terapêutico. 
Materiais/estratégias: livro de historia infantil com dedoches. 
Execução: o usuário chegou muito agitado ao atendimento, não queria 
entrar na sala. Não aceitou a proposta da atividade, permanecendo 
choroso durante o atendimento. 

09/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

16/03 Usuário passou a ser atendido por outra equipe terapêutica. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo da memória. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas e estimular a alimentação. 
Material/estratégia: jogo de memória das frutas. 
Execução: a usuária aceitou a proposta de atividade, soube seguir regras 
do jogo, segundo relatos de Cassiane ele não tem costume de comer 
muitas frutas. 

11/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

25/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo dos pontinhos. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Material/estratégia: jogo de tabuleiro com quadrados e peças de 
madeira. 
Execução: a usuária aceitou a proposta de atividade, soube seguir regras 
do jogo, apresentou motricidade fina adequada e raciocínio lógico 
perspicaz. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento: 03/01/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Não houve atendimento, os profissionais realizaram vacinação de 
COVID. 

12/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: Cama 
de gato. 
Objetivo: Estimular a atenção; desenvolver a coordenação motora fina 
(movimento de pinça).  
Materiais:  
Palito de dente, de churrasco, de picolé, lápis... o que tiverem em casa. 
1 copo e um objeto, brinquedo para colocar em cima.  
Modo de fazer:  
Etapa 1: Coloque em cima do copo os palitos entrelaçados;  
Etapa 2: Após coloque um objeto em cima dos palitos;  
Etapa 3: A criança terá que tirar um palito de cada vez sem deixar o 
objeto, brinquedo cair. 

19/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
Desenho Nas Costas.  
Objetivo: Estimular a atenção; Desenvolver  coordenação motora fina e 
trabalhar a imaginação.   
Materiais: lápis, papel em branco e dois participantes.  
Modo de fazer:  
Etapa 1: Primeiramente o adulto que irá mediar a brincadeira deverá 
posicionar a criança à sua frente deixando-a de costas para si.   
Etapa 2: A brincadeira funciona assim: o adulto que estará atrás da 
criança começa fazendo um desenho qualquer na folha de papel. O ideal 
é começar com desenhos de formas simples, como corações e 
quadrados.  
Etapa 3: Depois, a pessoa que começou a atividade precisa reproduzir o 
desenho que fez no papel nas costas da criança à sua frente. Deverão 
ser usados os dedos das mãos para fazer esta reprodução e a criança a 
frente vai sentindo o que está sendo desenhado.  
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Etapa 4: A criança deverá desenhar no papel o desenho que acha que o 
adulto fez nas suas costas. Aí é a hora de comparar o desenho que foi 
feito pela primeira pessoa com o feito pela última pessoa. Divirtam-se 
comparando as coisas ótimas que acontecem como a diferença entre o 
primeiro e o último desenho.   

26/03 Usuário optou por isolamento social, enviada atividade para casa: 
Encontre O Par. 
Objetivo: Estimular a atenção e memória; desenvolver habilidades de 
vestuário. 
Materiais: Pares de meias. 
Modo de fazer: 
Etapa 1: Separe os pares de meia e apresente para a criança.   
Etapa 2: Deixe 1 pé de cada meia aberta em cima de uma superfície 
plana para que a criança possa visualizar.  
Etapa 3: Pegue 1 pé de uma das meias e mostre para a criança, 
solicitando que ela vá até a superfície e busque o par correspondente.  
Etapa 4: Faça isso até a criança associar o 3º par.  
Etapa 5: Peça para a criança escolher 1 par de meias para vestir e dobrar 
os pares de meias que sobraram. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): David Matheus Stoski de França 
Data Nascimento: 16/11/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: brincadeiras de comidinha. 
Materiais: panelinhas, frutas e alimentos de brinquedo. 
Objetivo: processo de avaliação e criação de vínculo. 
Execução: a atividade consistiu em o usuário utilizar o lúdico e o 
simbolismo em uma brincadeira de comidinha. David aceitou a proposta 
e desenvolveu a tarefa de acordo com o proposto. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: encaixe cor. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com peças coloridas para 
encaixe. 
Execução: o usuário aceitou a proposta, precisou de comando verbal 
para associar o respectivo local para encaixar cada peça. Usou de muita 
ecolalia durante o atendimento. 

15/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Realizada a atividade: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, pratos e talheres de 
brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, começou a 
manipular os objetos e ao mesmo tempo coçava muito a cabeça. A 
terapeuta olhou sua cabeça e viu que David estava com lêndeas, o 
menino foi liberado dos atendimentos e avisado a família sobre o 
ocorrido. 

22/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

29/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade realizada: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: alimentos de brinquedos e utensílios para servi-
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los. 
Execução: David aceitou a proposta da atividade, manuseou os objetos 
com dificuldade de motricidade, segura o garfo com insegurança e 
utiliza o tempo todo a imitação das garras do homem aranha. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: Diogo aceitou bem a proposta, compreendeu o sentido do 
jogo e seguiu suas regras. O usuário vem demonstrando melhor 
interação com a terapeuta. 

12/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

26/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Atendimento cancelado, profissionais foram realizar vacina COVID. 

11/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

25/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Atendimento cancelado, profissionais foram realizar vacina COVID. 

12/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: história dos três porquinhos. 
Objetivo: estimular o ir embora da instituição. 
Materiais/estratégias: livro com a história dos três porquinhos e 
casinhas para recortar, colar e montar. 
Execução: Elieser aceitou a proposta da atividade, ajudou a contar a 
história que o livro apresentava, conforme os personagens iam 
surgindo. Manuseou o livro, ajudou a confeccionar o dedoche do lobo 
mau e demonstrou bastante interesse pelo objeto. Ao final do 
atendimento apresentou recusa em querer ir embora, mas conforme foi 
sendo conversado aceitou a proposta. 

19/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

26/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: canção da casinha e casinhas impressas. 
Objetivo: facilitar o entendimento do usuário da hora de ir embora. 
Materiais/estratégias: canção de casinha e montagem de casinhas 
impressas. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, contudo 
permaneceu pouco tempo na mesma. Querendo buscar outros 
estímulos pela sala, quando negado pegar outros objetos Eliezer se 
jogou no chão, recusando-se a sair da sala. Foi necessário conduzi-lo 
para ir embora. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Enio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: comidinha. 
Objetivo: estimular autonomia na alimentação. 
Materiais/estratégias: alimentos de brinquedos, panelas, pratos e 
talheres. 
Execução: Enio aceitou a proposta da atividade e vem demonstrando 
maior interação com a terapeuta. Usou os objetos com simbolismo e 
funcionalidade, em alguns momentos fez tentativas de emitir sons. 

12/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: caixa de palitos coloridos. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas, atenção e concentração. 
Materiais/estratégias: caixa com cartelas para encaixe de palitos de 
cores variadas. 
Execução: Enio apresentou resistência em aceitar a proposta da 
atividade, chegou muito agitado ao atendimento, buscando outros 
estímulos pela sala. Não conseguiu realizar a atividade mesmo quando 
conduzido, pois não teve interesse na atividade. 

26/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/03 Não houve atendimento, os profissionais realizaram vacinação de 
COVID. 

12/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo malucão. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na higiene e 
autocuidado. 
Materiais/estratégias: cachorro e banheira de brinquedos. 
Execução: Erik aceitou a proposta da atividade, realizou a tarefa de 
acordo com as regras do jogo. Soube identificar todas o passo a passo 
do banho e reproduziu no cachorro. 

19/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

26/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fabio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: jogo de tabuleiro. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo Detetive. 
Execução: Fábio aceitou a proposta, soube seguir as regras do jogo e 
desenvolveu a atividade com muita lógica e raciocínio.  

11/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Proposta de atividade: treino de banheiro. 
Objetivo: estimular o uso funcional do uso do banheiro. 
Materiais/estratégias: cartelas impressas com passo a passo do 
banheiro. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, soube identificar a 
sequência do uso do banheiro, contudo relatou usar funcionalmente o 
banheiro com autonomia e independência. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Proposta de atividade: jogo aprendendo a comprar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência com o sistema 
monetário. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com dinheiro de brinquedo e 
itens para compra e venda. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, soube identificar o 
valor de cada dinheiro, demonstrou habilidade em calcular 
mentalmente valores a pagar e receber.  

22/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo do trânsito. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com uma cidade em miniatura e 
carros de brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, compreendeu as 
regras e objetivos do jogo, demonstrou motricidade, noção espacial e 
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temporal adequadas a idade ao executar a atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

09/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

16/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

23/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa. 
Objetivo – Autonomia, independência e percepção. 
Como fazer?  
Vamos propor momentos dentro da rotina do Fernando que o coloque 
em situações de decisão!!! 
- Cada situação deve ser realizada em um dia diferente; 
- 3 dias da semana (Exemplo: Segunda, quarta e sexta) 
Após o banho: 
• 1º dia: Deixar separado em cima de sua cama duas peças de 
roupa, solicitar que ele escolha. (Ex: Fernando, em cima da cama tem 
duas roupas pra você colocar, pegue a que você preferir); 
 
• 2º dia: Deixar separado em cima da cama duas peças de roupa, 
sendo uma de calor e uma de frio, e falar pra ele como está o clima (Frio 
ou calor), solicitar que ele escolha a roupa. (Ex: Fernando, hoje está 
muito calor, precisamos colocar uma camiseta sem mangas, qual você 
vai escolher?) 
Obs.: Caso ele tenha dificuldades, você pode ajudá-lo mostrando a 
roupa “Olhe essa aqui, não tem manga, acho que pode ser essa” 
 
• 3º dia: Solicitar que pegue a roupa dentro do guarda roupa, 
seguindo os comandos “Fernando abre o guarda roupa e pegue a cueca” 
(Em seguida solicitar as outras peças). 
Obs.: Caso ele tenha dificuldades de fazer sozinho, auxilie ele no 
processo, abrindo o guarda roupa junto com ele, apontando para a peça 
de roupa que ele precisa pegar. 

30/03 Usuário optou pelo isolamento social, enviada atividade para casa: 
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Auxiliar no processo de corte de cabelo. 
Objetivo – Autonomia, independência; percepção. 
Em relação ao corte do cabelo, sugerimos que o responsável comece 
conversando com o Fernando passando a mão na cabeça dele e 
pontuando que o cabelo está comprido e que será necessário cortar. 
Que  perceba um horário em que ele esteja mais tranquilo e separe esse 
tempo para cortar o cabelo. 
Lembrando que o Fernando possui muita sensibilidade, então pode 
iniciar utilizando um pente, vá passando na cabeça e conversando. 
Se for cortar com máquina, explicar e mostrar pra ele, ligar na frente 
dele para que ele vá se familiarizando com o barulho (mesmo que num 
primeiro momento  ele não corte o cabelo) e se possível deixar ele pegar 
na mão  a maquininha.  
IMPORTANTE: Esse processo deve ser aos poucos fazendo esses 
pequenos testes, percebendo o limite do Fernando e nunca forçando, 
para ele não criar uma aversão ao corte de cabelo.  
Lembrando que o lugar escolhido para cortar o cabelo esteja bem 
tranquilo, sem muito barulho e estímulos ao redor para Fernando não se 
desorganizar. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimulação sensorial e Estimular a autonomia e independência nas 
AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: corte de cabelo com massa de modelar. 
Materiais: kit cabeleireiro de massinha de modelar 
Objetivo: estimular o auto cuidado com maior autonomia. 
Execução: a atividade consistiu em o usuário criar cabelos de massa de 
modelar nos bonecos. Gabriel aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa 
de acordo com o proposto, apresentou um pouco de dificuldade em 
manusear a tesoura. 

08/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

15/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

22/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

29/03 Usuário compareceu ao atendimento, realizada tentativa para uso da 
máscara. Gabriel não aceitou a proposta, ficando bravo e querendo 
permanecer quieto em seu canto. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11/12/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: treino de alimentação. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: alimentos trazidos pelo usuário. 
Execução: Gabriel trouxe seu alimento de casa e comeu com 
independência, sendo necessários poucos comandos verbais e nenhum 
auxilio físico. 

11/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: corte de alimento. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: faca e fruta para descascar. 
Execução: o usuário aceitou a proposta, apresentou dificuldade em 
utilizar a faca, não teve destreza em descascar a fruta. Precisou de 
auxilio físico e comando verbal. 

25/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo do trânsito. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com uma cidade em miniatura e 
carros de brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta da atividade, compreendeu as 
regras e objetivos do jogo, demonstrou motricidade, noção espacial e 
temporal adequadas a idade ao executar a atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
   

 
 

Data   

01/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: brincadeira comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: panelas, frutas, alimentos de brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, usou os 
brinquedos com simbolismo e funcionalidade, demonstrou maior 
interação com a terapeuta, nomeando objetos e mantendo diálogo. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: sequência brincadeira comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massinha de modelar. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, usou os 
brinquedos com simbolismo e funcionalidade, demonstrou maior 
interação com a terapeuta, reconheceu e nomeou os alimentos e 
apresentou motricidade fina adequada para a idade. 

15/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e alimentos de brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, usou os 
brinquedos com simbolismo e funcionalidade. Soube seguir as regras do 
jogo, associou as cores com os alimentos.   

22/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: brincadeira massa de modelar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, pratos e talheres de 
brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, usou os 
brinquedos com simbolismo e funcionalidade, demonstrou maior 
interação com a terapeuta, reconheceu e nomeou os alimentos e 
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apresentou motricidade fina adequada para a idade. Vem apresentando 
melhora ao manipular garfo e faca simultaneamente. 

  

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincar de cozinhar. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: panelinhas e alimentos de brinquedo. 
Execução: O usuário aceitou a proposta, usou os objetos com 
funcionalidade e com processo lúdico. Demonstrou maior interação com 
a terapeuta e diálogo dentro do contexto. 

08/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincar de comidinha. 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: alimentos de brinquedo. 
Execução: O usuário chegou choroso ao atendimento, mas aceitou a 
proposta, usou os objetos com funcionalidade e com processo lúdico.  

16/03    Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: massa de modelar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, pratos, talheres. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, teve boa interação 
com a terapeuta, utilizou o faz de conta e demonstrou funcionalidade 
nos objetos. 

23/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: porquinho e comidinhas de brinquedo. 
Execução: Henrique aceitou a atividade proposta, ofertou os alimentos 
para o porquinho e escolheu os alimentos que queria para si. Henrique 
escolheu para si mesmo apenas alimentos supérfluos como pizza, bolo e 
coca-cola. 

30/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: atividade de páscoa. 
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Objetivo: festejar a data da páscoa. 
Materiais/estratégias: papel, caneta e lápis de cor. 
Execução: Henrique chegou tranquilamente ao atendimento, aceitou a 
proposta da atividade, teve interesse em pintar o desenho. Conseguiu 
concluir a atividade com ajuda física e de comandos verbais. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: encaixe cor. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo para encaixar cada cor em seu respectivo 
lugar. 
Execução: Isabella aceitou a proposta da atividade, soube encaixar cada 
peça a sua respectiva posição, porém demonstrou pouco interesse na 
atividade, permanecendo pouco tempo na mesma. 

11/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: toca dos bichos. 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: jogo para associar cada animal a seu habitat. 
Execução: a usuária aceitou a proposta da atividade, porém logo perdeu 
o interesse, permanecendo pouco tempo na atividade. Solicitando 
patati-patatá durante o atendimento. 

18/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

25/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Jean Fernando Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

09/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: encaixe de frutas. 
Objetivo: estimular percepção visual e organização espacial. 
Materiais/estratégias: frutas e moldes para encaixe. 
Execução: O usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da 
máscara. Jean apresentou resistência inicial em realizar a atividade 
querendo sair da sala de atendimento. Quando conduzido conseguiu 
concluir etapas da atividade. 

16/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: consciência corporal. 
Objetivo: estimular percepção da consciência corporal. 
Materiais/estratégias: objetos para serem tocados em seu corpo. 
Execução: O usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da 
máscara. Jean apresentou resistência inicial em realizar a atividade 
querendo sair da sala de atendimento. Aceitou os objetos tocando em 
seu corpo e em alguns momentos quis segurá-los nas mãos. 

23/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

30/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): João Batista Bronzatti Oliveira  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: treino de alimentação. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, prato e talheres. 
Execução: João aceitou a proposta da atividade, teve iniciativa em 
manipular os talheres, porém teve dificuldade em utilizar o garfo e a 
faca simultaneamente. 

11/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: segue conduta terapêutica anterior treino de 
alimentação. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, prato e talheres. 
Execução: João aceitou a proposta da atividade, teve iniciativa em 
manipular os talheres, com auxilio físico o usuário vem demonstrando 
facilidade em manipular os talheres. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo da memória das frutas. 
Objetivos: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: jogo de memória com diversas frutas. 
Execução: João aceitou a atividade proposta, interagiu bem com a 
terapeuta, seguiu as regras do jogo e identificou todas as frutas. 

25/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuário optou pelo isolamento, enviada atividade para casa: conjuntos. 
Objetivo: Desenvolver noções de quantidades; estabelecer a relação/ 
correspondência do número e da quantidade; desenvolver acuidade 
visual. 
Materiais: Lápis, caneta, papel e corpo descartável (se tiver). 
Modo de fazer:  
Etapa 1: O adulto responsável irá desenhar os círculos com bolinhas, 
com quantidades de 1 a 12;  
Etapa 2: Se tiver os copos descartáveis, escrever no fundo deles os 
números de 1 a 12. Se não tiver os copos descartáveis, podem recortar 
papeis em círculos e escrever os numerais dentro;  
Etapa 3: O adulto responsável irá sortear um número e a criança terá 
que associar o número sorteado com a quantidade nos círculos. 

11/03 Usuário optou pelo isolamento, enviada atividade para casa: Ditado 

desenhado. 

Objetivo: Estimular coordenação motora fina e viso motora; Ampliar 

tempo de permanência na atividade; Estimular atenção sustentada e 

organização espacial. Como fazer: O responsável deverá falar a palavra 

para a criaça em voz alta e, o mesmo, deverá responder através do 

desenho. Por exemplo: Fala a palavra “bola” e a resposta é através do 

desenho de uma bola. 

Fica como sugestão a criança colorir o desenho.  

18/03 Usuário optou pelo isolamento, enviada atividade para casa: Vamos 
Brincar de Rima. 
Objetivo: Estimular a atenção e concentração; Ampliar tempo de 
permanência na atividade, estimulando a atenção sustentada; auxiliar 
no processo de alfabetização. 
Materiais/estratégias: material impresso em anexo. 
Modo de fazer: A criança deverá com auxilio do responsável, recortar as 
figuras (em anexo) uma a uma, e em seguida coloca-las na mesa viradas  
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para cima ou para baixo (dependendo o nível de dificuldade), após  dará  
início ao jogo que será da seguinte maneira, a criança pega uma carta 
com a imagem e faz a associação com a outra carta que rima, por 
exemplo: ”JANELA COM PANELA”. 

25/03 Usuário optou pelo isolamento, enviada atividade para casa: Vogais com 
as boquinhas. 
Objetivo: Estimular reconhecimento das vogais; Ampliar tempo de 
permanência na atividade, estimular atenção sustentada; auxiliar no 
processo de alfabetização. 
Modo de fazer: A criança deverá preencher as lacunas onde estão 
faltando às letras, com as vogais correspondentes aos sons. Por exemplo 
na palavra BOLA, as letras a serem preenchidas são as vogais “O e A”. O 
adulto que estiver junto com a criança deverá estimular a criança a fazer 
formato da boca, que sai o som.  

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

11/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: classificação de roupas. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência no vestuário. 
Materiais/estratégias: cartelas para associar roupas com as estações do 
ano. 
Execução: Joyce aceitou a proposta e realizou a atividade conforme o 
objetivo proposto. Soube classificar cada peça de roupa a sua respectiva 
cartela, bem como nomeou as roupas. 

18/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade: corte de unhas. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na higiene e auto 
cuidado. 
Materiais/estratégias: cortador de unhas e figuras com o passo a passo. 
Execução: Joyce aceitou a proposta da atividade, porém teve dificuldade 
em se concentrar na mesma, pois estava com mania de organização 
querendo arrumar toda a hora as coisas de cima da mesa. A usuária teve 
dificuldade em manipular o cortador de unhas, necessitando de auxilio 
físico.  

25/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: corte de frutas. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência no vestuário. 
Materiais/estratégias: massa de modelar e faca sem ponta. 
Execução: Joyce aceitou a proposta e realizou a atividade conforme o 
objetivo proposto. Teve dificuldade com o manuseio da faca, mas 
utilizou com orientação e auxilio físico. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Atendimento cancelado, profissionais foram realizar vacina COVID. 

11/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

25/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: jogo aprendendo a comprar. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência em utilizar o sistema 
monetário. 
Materiais/estratégias: jogo de tabuleiro com itens para compra e venda. 
Execução: O usuário aceitou a proposta da atividade, teve dificuldade 
em reconhecer o valor de algumas cédulas de reais. Necessitou de 
auxilio e comando verbal para concluir a atividade. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Liv Agatha Carvalho  
Data Nascimento: 19/06/2017  
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: pentear os cabelos. 
Objetivo: estimular a independência no autocuidado. 
Execução: A usuária aceitou a proposta de atividade, teve dificuldade 
em realizar a atividade sozinha, necessitando de auxílio físico. Liv vem 
demonstrando maior interação com a terapeuta. 

11/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

18/03 Usuária não compareceu ao atendimento. 

25/03 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira de comidinha. 
Objetivo: estimular a independência na alimentação. 
Execução: A usuária aceitou a proposta de atividade, demonstrou pouco 
simbolismo e imitação ao realizar a atividade. Liv apresentou maior 
interação com a terapeuta, realizou trocas de brinquedos em 
determinados momentos. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lorenzo Stein  
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/03 Usuário não compareceu ao atendimento. 

11/03 Usuário compareceu ao atendimento bastante agitado e com 
dificuldade em permanecer com a máscara. 
Atividade proposta: brincadeira comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: massa de modelar, talheres e pratos de 
brinquedo. 
Execução: o usuário aceitou a proposta, porém teve muita dificuldade 
de concentração, se levantou da cadeira a todo instante, se mostrou 
agitado, se mordeu e não conseguiu realizar a atividade com êxito. 

18/03 Usuário compareceu ao atendimento menos agitado que o atendimento 
anterior e aceitando melhor o uso da máscara. 
Atividade proposta: pintura de desenho. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na higiene e auto 
cuidado. 
Materiais/estratégias: passo a passo da higiene bucal. 
Execução: o usuário aceitou inicialmente a proposta, permaneceu por 
um maior período sentado à mesa, contudo não pegou o lápis de cor 
para pintar, quando solicitado que pintasse Lorenzo se levantou da 
cadeira recusando a atividade. 

25/03 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: classificação de roupas. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência no vestuário. 
Materiais/estratégias: cartelas para associar roupas com as estações do 
ano. 
Execução: Lorenzo apresentou resistência em aceitar a proposta da 
atividade tirando seu tênis e mordendo suas mãos. Apresentou 
resistência em permanecer sentado, jogando-se no chão e querendo 
permanecer deitado. Não retornou para a atividade mesmo sendo 
pontuado diversas vezes. 
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Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO/2021 
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: Pedro Yoham Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude 

positiva frente aos desafios. 

08/03/21 Atendimento presencial. 

Não compareceu ao primeiro atendimento por motivo de atraso. 

15/03/21 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse e facilidade com a 

proposta da atividade, desempenhando com habilidades as demandas 

atingindo os objetivos de forma satisfatória. 

22/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

29/03/21 Atendimento presencial: Circuito com lançamentos 

Atividades físicas englobando lançamento de bolas e outros objetos. 

Materiais: Bolas, cordas, aros, cones e outros materiais. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento/ Resultado: Realizou as atividades de forma 

participativa e entusiasmada, tendo um bom controle postural e 

coordenação motora de acordo com o esperado, alcançando os 

objetivos de maneira satisfatória. 

  

  

  

  

Objetivo  Melhora na interação pessoal 

Atenção e concentração compartilhada 

Coordenação motora e equilíbrio  
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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 Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 02/02/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou pouco interesse na 

atividade e participou de forma retraída com avanços na parte final. 

08/03/21 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e 

materiais diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado e desatento. 

15/03/21 Atendimento presencial: recreação e lançamentos 

Atividades lúdicas e com lançamentos de precisão 

Materiais: cones, jogos de encaixe, bolas e materiais diversos 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou as atividades com certa 

relutância porem mantendo um bom comportamento. 

22/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

29/03/21 Atendimento presencial: compareceu apenas ao primeiro atendimento 

para reforço ao uso da máscara. 

  

  

  

  

Objetivo  Interação e intenção comunicativa 
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Aceitação de regras e comportamento 

Coordenação e equilíbrio  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

08/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude. 

15/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades e saltos 

Série de exercícios estruturada pensando na ativação principalmente de 

membros inferiores com corridas e saltos 

Materiais: cones, cordas, aros e trampolim 

Desenvolvimento/ Resultados: boa participação de forma ativa e 

entusiasmada, mostrando grande aptidão e coordenação. 

22/03/21 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 
Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e atividades 

conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e motivação de forma alegre e divertida. 

29/03/21 Atendimento presencial: Circuito com lançamentos 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 
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Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse e facilidade com a 

proposta da atividade, desempenhando com habilidades as demandas 

atingindo os objetivos de forma satisfatória. 

  

  

  

  

Objetivo Atenção e compreensão de regras 

Controle da ansiedade e estresse 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: David Matheus Stoski De França 
Data Nascimento: 16/11/2015 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e 

atitude. 

08/03/21 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse e facilidade com  a 

proposta da atividade, desempenhando com habilidades as demandas 

atingindo os objetivos de forma satisfatória. 

15/03/21 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 

Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e motivação de forma alegre e divertida. 

22/03/21 Atividade presencial: não compareceu ao atendimento. 

29/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades e saltos 
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Série de exercícios estruturada pensando na ativação principalmente de 

membros inferiores com corridas e saltos 

Materiais: cones, cordas, aros e trampolim 

Desenvolvimento/ Resultados: boa participação de forma ativa e 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/03/21 Optou pelo isolamento 

08/03/21 Envio de atividade: Le Parkour  

A atividade consiste em realizar saltos, corridas, agarre em objetos soltos 

ou fixos, caminhar sobre obstáculos, linhas (como meio fio), objetos e 

afins. Tendo um adulto como referência, para direcionar qual o caminho 

será realizado.   

Objetivos: a superação de obstáculos usando nada além do 

próprio corpo. Na prática, isso pode ser exemplificado em exercícios 

de escalar muros, saltar sobre vãos, equilibrar-se em corrimãos, 

deslocar-se de um lugar para o outro usando apenas o corpo. Alguns 

benefícios do parkour: 

 Melhora a coordenação motora 

 Melhora o sistema cardiorrespiratório 

 Aumenta a concentração 

 Aumenta a consciência corporal 

 Permite conhecer seus limites 

 Melhora a flexibilidade 

 Reduz os sintomas de ansiedade  
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 Controla os níveis de glicose no sangue 

 Proporciona diversão 

 

15/03/21 Envio de atividade: 

Atividade: Xilofone com Copos e Água 

Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem 

como estimular as habilidades auditivas.  

Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser 

o cabo de uma colher de plástico ou madeira).  

Descrição: Para construir nosso xilofone basta encher os copos com 

diferentes níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o 

som. A escalinha completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), 

seguido pelas notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, mas você pode brincar 

musicalmente com menos copos também. Para ficar mais divertido, você 

pode colorir a água com anilina colorida, e depois é só pegar suas 

baquetas e tocar o seu xilofone! 

22/03/21 ENVIO DE ATIVIDADE: DIRECIONALIDADE 

Objetivo: Desenvolver atenção, concentração; noção espacial; freio 

inibitório; 

Materiais:  

 Lápis, caneta, canetinha e folha 

Modo de fazer: 

Etapa 1: O adulto responsável deverá criar uma legenda em cima da 

folha, indicando a cor que representa cada direção de seta. Ex: Verde- 

seta virada para cima. Amarelo- seta virada para a direita; 

Etapa 2: Após, desenhar as setas para que a criança identifique e circule 

com a cor indicada na legenda. 

29/03/21 Envio de atividade: Descobrindo modalidades olímpicas 

Escolha da sua modalidade de preferência e outra que não conheça. 

Pesquisar e demonstrar as modalidades escolhidas. 

Objetivo – proporcionar o conhecimento da forma e estrutura do evento 

bem como sua contextualização social. 
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Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 

oralidade. 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Outubro/2020 
Profissional: Educação Física Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e 

atitude positiva frente aos desafios, mesmo que apresentando 

dificuldades pelo excesso de massa corpórea. 

08/03/21 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse com a proposta da 

atividade, desempenhando com dificuldade as demandas atingindo os 

objetivos de forma satisfatória. 

15/03/21 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 

Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação mesmo que não apresente alegria na execução. 

22/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades e saltos 
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Série de exercícios estruturada pensando na ativação principalmente de 

membros inferiores com corridas e saltos 

Materiais: cones, cordas, aros e trampolim 

Desenvolvimento/ Resultados: boa participação de forma ativa, 

mostrando dificuldade na movimentação e coordenação. 

29/03/21 Atendimento presencial: circuito de exercícios de equilíbrio e força. 

Serie programada de exercícios que de forma progressiva trabalham 

aspectos de equilíbrio corporal associado a elementos de força e 

recuperação. 

Materiais: colchonetes, disco de equilíbrio, corda, trampolim e outros 

materiais. 

Desenvolvimento/ resultados: Mesmo demonstrando alguma 

dificuldade na ação motora e no ponto de equilíbrio, executou todos os 

movimentos e exercícios estipulados de maneira eficiente e engajada. 

  

  

  

  

  

  

Objetivos  Desenvolvimento físico e motor. 

Melhora na interação social. 

Criação de hábitos mais saudáveis, bem como perda de massa 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: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

01/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e 

atitude positiva frente aos desafios, apresentando excelente 

capacidade de entendimento, físico e motor. 

08/03/21 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse com a proposta da 

atividade, desempenhando com interesse as demandas atingindo os 

objetivos de forma satisfatória. 

15/03/21 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 
Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e alegria na execução. 

22/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades e saltos 

Série de exercícios estruturada pensando na ativação principalmente de 

membros inferiores com corridas e saltos 
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Materiais: cones, cordas, aros e trampolim 

Desenvolvimento/ Resultados: boa participação de forma ativa e 

entusiasmada, mostrando grande aptidão e coordenação. 

29/03/21 Atendimento presencial: Atividade em dupla 

Exercícios de passes com bola e jogos de raciocínio com arremesso.  

Materiais: bolas, cones e jogo com peças. 

Desenvolvimento/ resultados: ótima interação com o colega de maneira 

divertida e alcançando todos os objetivos na atividade. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo  Melhora na interação social. 
Foco na atenção compartilhada e coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e 

materiais diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado. 

09/03/21 Atendimento presencial: recreação e lançamentos 

Atividades lúdicas e com lançamentos de precisão 

Materiais: cones, jogos de encaixe, bolas e materiais diversos 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou as atividades com certa 

relutância porem mantendo um bom comportamento. 

16/03/21 Atendimento presencial: circuito e recreação 

Circuito com atividades simples e brincadeiras divertidas 

Materiais: cones, cordas, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou a atividade com certa 

relutância e desatenção.  

23/03/21 Atendimento presencial: Jogos em sala 
Realização de atividades visando melhora na atenção e coordenação 

motora fina em sala. 

Materiais: Jogos de montar e encaixe, bolas de plástico. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou de forma adequada as 

atividades propostas atingindo os objetivos propostos. 

30/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 
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AMA 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 N. Rodrigues  
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e materiais 

diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado e dificuldade de 

concentração. 

09/03/21 Atendimento presencial: recreação e lançamentos 

Atividades lúdicas e com lançamentos de precisão 

Materiais: cones, jogos de encaixe, bolas e materiais diversos 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou as atividades com certa relutância 

porem mantendo um bom comportamento. 

16/03/21 Atendimento presencial: circuito e recreação 

Circuito com atividades simples e brincadeiras divertidas 

Materiais: cones, cordas, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou a atividade com certa relutância e 

desatenção.  

23/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

30/03/21 Atendimento presencial: recreação e arremessos. 

Materiais: bolas diversas, jogos e raquetes. 

Desenvolvimento/ resultados: mesmo com comportamento desatento e 

disperso, conseguiu desenvolver as atividades de forma adequada. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e materiais 

diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado. 

09/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

16/03/21 Atendimento presencial: circuito e recreação 

Circuito com atividades simples e brincadeiras divertidas 

Materiais: cones, cordas, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou a atividade com certa relutância e 

desatenção.  

23/03/21 Atendimento presencial: Jogos em sala 
Realização de atividades visando melhora na atenção e coordenação 

motora fina em sala. 

Materiais: Jogos de montar e encaixe, bolas de plástico. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou de forma adequada as atividades 

propostas atingindo os objetivos propostos mesmo que disperso. 

30/03/21 Atendimento presencial: recreação e arremessos. 

Materiais: bolas diversas, jogos, cordas e raquetes. 

Desenvolvimento/ resultados: mesmo demostrando certa ansiedade e 

estereotipias, desenvolveu a atividade de maneira divertida e motivada. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e materiais 

diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou um pouco de agitação e 

desinteresse pela atividade. 

09/03/21 Atendimento presencial: recreação e lançamentos 

Atividades lúdicas e com lançamentos de precisão 

Materiais: cones, jogos de encaixe, bolas e materiais diversos 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou as atividades com certa relutância 

porem mantendo um bom comportamento. 

16/03/21 Atendimento presencial: circuito e recreação 

Circuito com atividades simples e brincadeiras divertidas 

Materiais: cones, cordas, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou a atividade com certa relutância e 

desatenção.  

23/03/21 Atendimento presencial: Jogos em sala 
Realização de atividades visando melhora na atenção e coordenação 

motora fina em sala. 

Materiais: Jogos de montar e encaixe, bolas de plástico. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou de forma adequada as atividades 

propostas atingindo os objetivos propostos, mesmo que sem manter total 

atenção na proposta ofertada. 
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30/03/21 Atendimento presencial: recreação e arremessos. 

Materiais: bolas diversas, jogos e raquetes. 

Desenvolvimento/ resultados: Apresentando tranquilidade e boa intenção 

comunicativa, desenvolveu a atividade de forma satisfatória e divertida. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Março/2021 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou pouco interesse na atividade 

e participação de forma desorganizada, tendo pouca compreensão e 

atitude indiferente frente aos desafios. 

09/03/21 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse com a proposta da 

atividade, desempenhando com dificuldade as demandas não atingindo 

os objetivos de forma satisfatória devido a agitação exessiva. 

16/03/21 Atividade presencial: não compareceu ao atendimento. 

23/03/21 Atividade presencial: não compareceu ao atendimento. 

30/03/21 Atividade presencial: compareceu apenas ao primeiro atendimento para 

reforço a utilização da máscara. 

  

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Paulo Henrique Klock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude 

positiva frente aos desafios, apresentando excelente capacidade de 

entendimento, físico e motor. 

09/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

16/03/21 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 
Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e alegria na execução. 

23/03/21 Atendimento presencial: circuito de atividades e saltos 

Série de exercícios estruturada pensando na ativação principalmente de 

membros inferiores com corridas e saltos 

Materiais: cones, cordas, aros e trampolim 

Desenvolvimento/ Resultados: boa participação de forma ativa e 

entusiasmada, mostrando aptidão e coordenação. 

30/03/21 Atividade presencial: circuito de obstáculos e equilíbrio 

Proposta de trabalhar o equilíbrio de forma ampla e gradativa com 

exercícios seriados e ritmados. 

Materiais: trampolim, disco de equilíbrio e obstáculos. 
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Desenvolvimento/ resultados: apresentou boa consciência corporal e 

centro de equilíbrio, disposto e ativo desenvolveu de forma adequada as 

atividades propostas. 
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AMA 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 Oliveira 
Data Nascimento:  
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

02/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

09/03/21 Atividade presencial: exercícios em sala 

Execução de exercícios de postura e reforço muscular 

Materiais: bolas, cones e baldes 

Desenvolvimento/ Resultados: execução de forma satisfatória com 

exercícios individualizados pensados de acordo com suas dificuldades 

individuais. 

16/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

23/03/21 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

30/03/21 Atividade presencial: exercícios em sala 

Execução de exercícios de postura e reforço muscular 

Materiais: bolas, cones, aros e baldes 

Desenvolvimento/ Resultados: execução de forma satisfatória com 

exercícios individualizados pensados de acordo com suas dificuldades 

individuais, apresentou certa sonolência e olhar disperso. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

772 / 790



 

 

 

 

_______________________________________ 

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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e 

atitude positiva frente aos desafios, apresentando excelente 

capacidade de entendimento, físico e motor. 

11/03 Atendimento presencial: não compareceu. 

18/03 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 

Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e motivação de forma alegre, participativa e divertida. 

25/03 Atividade presencial: não compareceu ao atendimento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
Atenção e compreensão das demandas. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

04/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento 

11/03 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Atividades divertidas e dirigidas a movimentação e interação. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e materiais 

diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado e disperso. 

18/03 Atendimento presencial: não compareceu. 

25/03 Atendimento presencial: circuito e recreação 

Circuito com atividades simples e brincadeiras divertidas 

Materiais: cones, cordas, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: realizou a atividade com certa relutância e 

desatenção, gradualmente foi ganhando atenção e motivação. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

04/03 Atividade presencial: exercícios em sala 

Execução de exercícios de postura e reforço muscular 

Materiais: bolas, cones e baldes 

Desenvolvimento/ Resultados: execução de forma satisfatória com exercícios 

individualizados pensados de acordo com suas dificuldades individuais, tais 

como levantar e sentar e segurar e soltar a bola. 

11/03 Atendimento presencial: não compareceu 

18/03 Atendimento presencial: exercícios com bola. 
Exercícios de atenção com uso de bola e pegada e soltura da mesma, 

com variações de elementos. 

Materiais: bolas, cones e cadeira. 

Desenvolvimento/ Resultado: apresentou uma boa resposta a atividade 

passando de movimentos simples a mais complexos. 

25/03 Atividade presencial: exercícios em sala 

Execução de exercícios de postura e reforço muscular 

Materiais: bolas, cones, aros e baldes 

Desenvolvimento/ Resultados: execução de forma satisfatória com 

exercícios individualizados pensados de acordo com suas dificuldades 

individuais, apresentou certa sonolência e olhar disperso. 

  

  

Objetivos  Melhora na resposta motora as atividades. 
Melhora na independência geral. 
Reforço muscular equilíbrio e tônus. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Gabriel Silva De Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

04/03 Optou pelo isolamento 

11/03 Envio de atividade: Le Parkour  

A atividade consiste em realizar saltos, corridas, agarre em objetos soltos 

ou fixos, caminhar sobre obstáculos, linhas (como meio fio), objetos e 

afins. Tendo um adulto como referência, para direcionar qual o caminho 

será realizado.   

Objetivos: a superação de obstáculos usando nada além do 

próprio corpo. Na prática, isso pode ser exemplificado em exercícios 

de escalar muros, saltar sobre vãos, equilibrar-se em corrimãos, 

deslocar-se de um lugar para o outro usando apenas o corpo. 

Alguns benefícios do parkour: 

 Melhora a coordenação motora 

 Melhora o sistema cardiorrespiratório 

 Aumenta a concentração 

 Aumenta a consciência corporal 

 Permite conhecer seus limites 

 Melhora a flexibilidade 

 Reduz os sintomas de ansiedade  

 Controla os níveis de glicose no sangue 
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 Proporciona diversão 

 

18/03 ENVIO DE ATIVIDADE: DIRECIONALIDADE 

Objetivo: Desenvolver atenção, concentração; noção espacial; freio 

inibitório; 

Materiais:  

 Lápis, caneta, canetinha e folha 

Modo de fazer: 

Etapa 1: O adulto responsável deverá criar uma legenda em cima da 

folha, indicando a cor que representa cada direção de seta. Ex: Verde- 

seta virada para cima. Amarelo- seta virada para a direita; 

Etapa 2: Após, desenhar as setas para que a criança identifique e circule 

com a cor indicada na legenda. 

25/03 Envio de atividade: Descobrindo modalidades olímpicas 

Escolha da sua modalidade de preferência e outra que não conheça. 

Pesquisar e demonstrar as modalidades escolhidas. 

Objetivo – proporcionar o conhecimento da forma e estrutura do evento 

bem como sua contextualização social. 

Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 

oralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri  
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

04/03 Atendimento presencial: Jogos em sala 

Atividades com interação e treino de habilidades motoras finas e 

raciocínio lógico. 

Materiais: Jogos de tabuleiro e raciocínio. 

Desenvolvimento/ Resultado: Demonstrou excelente nível intelectual e 

capacidade de interação com o terapeuta. 

11/03 Atendimento presencial: não compareceu. 

18/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

25/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude 

positiva frente aos desafios, apresentando excelente capacidade de 

entendimento, físico e motor. 
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AMA 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 Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

05/03 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Momento de recreação com cones e bolinha de texturas diversas. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e 

materiais diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado e disperso. 

12/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

19/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

26/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social e atenção compartilhada. 
Reforço no comportamental e aceitação de regras. 
Reforço muscular e atenção a coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Antônio Miguel Leal França De 
Paula  
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

05/03 Optou pelo isolamento 

12/03 Envio de atividade: Pega pega estilo canguru  

A brincadeira é similar ao pega pega tradicional, porém, essa deve-se 

buscar imitar um canguru, pulando com os dois pés, saltando ou 

saltitando, como for mais agradável para a criança.   

 

Objetivos: Aprimora a coordenação visuomotora; Auxilia no 

planejamento motor, na velocidade de reação, na coordenação motora 

geral. Facilita o desenvolvimento de mecanismos de atenção dividida; 

facilita habilidades de interação social e percepção do outro. 

19/03 Envio de atividade: 

Atividade: Xilofone com Copos e Água 

Objetivos: Trabalhar a atenção, concentração e motricidade fina bem 

como estimular as habilidades auditivas.  

Materiais: Copos, água, anilina colorida (opcional) e baquetas (pode ser 

o cabo de uma colher de plástico ou madeira).  

Descrição: Para construir nosso xilofone basta encher os copos com 

diferentes níveis de água, quanto mais cheio o copo, mais agudo será o 

som. A escalinha completa tem sete notas, o Dó (copo mais vazio), 

seguido pelas notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, mas você pode brincar 

musicalmente com menos copos também. Para ficar mais divertido, você 
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pode colorir a água com anilina colorida, e depois é só pegar suas 

baquetas e tocar o seu xilofone! 

26/03 Envio de atividade: Descobrindo modalidades olímpicas 

Escolha da sua modalidade de preferência e outra que não conheça. 

Pesquisar e demonstrar as modalidades escolhidas. 

Objetivo – proporcionar o conhecimento da forma e estrutura do evento 

bem como sua contextualização social. 

Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de expressão corporal e 

oralidade. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

05/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou limitado interesse na atividade e 

participação de forma parcial, baixa compreensão frente aos desafios, 

apresentando dificuldades. 

12/03 Atendimento presencial: circuito de jogos e lançamentos. 

Série de atividades ordenadas com lançamentos e deslocamentos. 

Materiais: Bolinhas de plástico, cones, chapéu chines, pinos de boliche, 

balde e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: Demonstrou interesse com a proposta da 

atividade, desempenhando com dificuldade as demandas atingindo os 

objetivos de forma satisfatória embora bastante limitada. 

19/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

26/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Fernando Gabriel Sprote  
Data Nascimento: 16/02/2008 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

05/03 Interrupção do atendimento devido a imunização. 

12/03 Opção pelo recebimento de atividades em casa. 

19/03 Envio de atividades: cuidados pessoais, higiene e troca de roupa. 

Objetivo: Buscando auxiliar a família nos cuidados essenciais de 

higienização e saúde. 

26/03 Envio de atividade: Cortando o cabelo. 

Objetivo: auxiliar na autonomia e independência. 
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AMA 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: Março/2021 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

05/03 Interrupção do atendimento devido a imunização dos profissionais. 

12/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude 

positiva frente aos desafios, desenvolvendo de forma satisfatória a 

atividade proposta. 

19/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

26/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Atenção compartilhada e noção espacial. 
Fortalecimento e coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Efraim Henrique Dos Santos 
Pereira  
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

05/03 Equipe técnica suspendeu o atendimento devido a imunização. 

12/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

19/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

26/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Nascimento: 17/07/2017* 
Mês: Março/2021 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

05/03 Equipe técnica suspendeu o atendimento devido a imunização. 

12/03 Atendimento presencial: Recreação e jogos. 

Momento de recreação com cones e bolinha de texturas diversas. 

Materiais: bolas de plástico, pinos de boliche, peças de montar e 

materiais diversos. 

Desenvolvimento/ Resultados: comportamento agitado e disperso. 

19/03 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 
Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros, bolas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e motivação de forma alegre e divertida. 

26/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e 

atitude positiva frente aos desafios, apresentando excelente capacidade 

de entendimento, físico e motor. 

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Relatório Mensal  

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Março/2021 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

05/03 Equipe técnica suspendeu o atendimento devido a imunização. 

 

12/03 Atendimento presencial: não compareceu ao atendimento. 

19/03 Atividade presencial: atividade esportiva, jogo com bolas 

Atividade de interação com um colega, utilizando-se de jogos e 

atividades conjuntas. 

Materiais: cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento/ Resultados: ótima interação e atividade com grande 

movimentação e motivação de forma alegre e divertida. 

26/03 Atendimento presencial: circuito de atividades 

Série se exercícios englobando agilidade, força e equilíbrio. 

Materiais: cones, bolas, cordas e trampolim. 

Desenvolvimento/ Resultados: apresentou interesse na atividade e 

participação de forma ativa e divertida, tendo boa compreensão e atitude 

positiva frente aos desafios, apresentando boa capacidade de 

entendimento, físico e motor, em alguns momentos se desviou da 

proposta, mas de maneira geral atingiu os objetivos. 

  

  

  

  

  

  

  

 Em avaliação. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo  -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014 

 

PROCESSO 03/12- 2021   - Fundo Municipal de Assistência Social 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03ª PARCELA DE 12 

RELATÓRIO Nº 01/26/04/2021 

  
 
Recebemos, na data de 26 de abril de 2021, documentação a título de prestação de contas da 
entidade supracitada, dando origem ao Processo 03/12-2021, referente a 3ª parcela do Aditivo do 
Termo de Colaboração 001/2018 FMAS nº 014/2018 abaixo descrito, que após verificação 
documental, constatamos a seguinte situação: 
 

 

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 

ORDENADOR DA DESPESA:. ANNA CHRISTINA BARICHELO 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL SC 

CNPJ: 08.825.233/01001-35 FONE: 47-3264.0244 

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados – Balneário Camboriú. 

 

CEP: 88.339-025 

E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com 

RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI CPF: 558.923.969-91 

VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO INÍCIO: 01/2021 
TÉRMINO: 12/2021 

VALOR R$ 8.500,00 

TERMO DE COLABORAÇÃO:  
ADITIVO DO TC 001/2018 
FMAS 014/2018 

DATA:  DEZ/2020 REPASSE EM: 31/03/2021 

GESTORA DA PARCERIA (DESDE 01/11/2019):       HAYDÉE ASSANTI 
     Matrícula nº 7.609/1998  -  Decreto 8643/2017 

                                                            CPF: 747.137.287-72 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo  -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

 

 

 

ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de 
Trabalho, estritamente no objeto acordado. 

2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-
se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria. 

3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a 
movimentação específica dos recursos. 

4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem 
como a sua respectiva liquidação. 

5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das 
formalidades legais. 

6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano 
de Trabalho apresentado. 

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal. 

8- RESSALVAS:  Sem ressalvas a considerar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo 
de prestação de contas da AMA LITORAL SC em referência, e seus agentes. 

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise 
dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de 
recursos. 

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. 

Face à análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.                                            
 

 

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO  

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos 
subsequentes. 

 

                                                                                               

 

                                 26/04/2021 

Haydée Assanti -  Gestora de Parceria 
Matrícula nº 7.609/1998 -    Decreto 8643/2017 

De  acordo:  Ao Fundo Municipal de Assistência Social 
 
 

 
Anna Chritina Barichelo 

Gestora do Fundo 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6B14-2613-4666-B941

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 27/04/2021 08:22:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/6B14-2613-4666-B941
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