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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 165/2021
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA LITORAL

A Comissão de Monitoramento e Avaliação recebeu relatório da instituição AMA

LITORAL, localizada na Rua São Paulo nº 470 - Bairro dos Estados, dos atendimentos

prestados no  mês de outubro,  por e-mail, no dia 19/10  do corrente ano.

O objetivo é realizar o monitoramento das ações desenvolvidas referente às

parcerias abaixo:

● FMDCA - Termo de Colaboração FMDCA 013/2019 - 2º T. AD. e  3º T. AD.

● FMAS - Termo de Colaboração FMAS 001/2018 - 3º T.AD.

● SEDUC - Termo de Colaboração SED 005/2020 - 1º T. AD.

No e-mail constavam as seguintes informações:

RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O MÊS DE

OUTUBRO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

O presente projeto objetiva-se em garantir os direitos das crianças e adolescentes

com Transtorno do Espectro Autista - TEA, normatizado na Lei nº 12.764, de 27 de

dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista. Pretende-se neste projeto realizar intervenções

interdisciplinares de crianças e adolescentes com autismo com profissionais da saúde,

educação e assistência social trabalhando a possibilidade de autonomia dos sujeitos

autistas. Através deste projeto serão realizadas intervenções interdisciplinares para (94)

noventa e quatro crianças e adolescentes com TEA de Balneário Camboriú. Dentre estas

intervenções está o atendimento individualizado com profissionais das áreas de fisioterapia,

fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, musicoterapia, educação física, artes, além

do acompanhamento psicossocial, grupos de pais e projetos específicos envolvendo todas

as áreas, clínicos externos com a participação da família e profissionais, encaminhamentos

e acompanhamentos destas pessoas no mercado de trabalho e garantia de direitos.
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Todos os atendimentos oferecidos pelas parcerias realizadas, comprovam-se nos

quadros anexos aos relatórios, enviados para a prestação de contas.

Durante a visita da Comissão de Avaliação e Monitoramento, realizada no dia

03/11/2021, também comprovou o empenho da instituição na realização de todas as

atividades e a eficácia das mesmas.

RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O MÊS DE

NOVEMBRO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os

atendimentos/atividadesrealizados à distância–em função ainda da Pandemia do COVID-19

-e presencialmentena instituição no decorrer do presente ano. Ressaltamos que as

intervenções estiveram de acordo com os planejamentos, levando em consideração as

necessidades de cada um de nossos usuários.Com o retorno presencial dos atendimentos,

os usuários realizaram diversas atividades de sondagem, com o objetivo de estimular

as habilidades que já foram aprendidas no ano anterior e auxiliando nas que estão sentindo

ainda dificuldade.

Ambos os meses atenderam os seguintes objetivos:

Objetivos:

∙Trabalhar os déficits dentro da fase motora elementar e madura;

∙Trabalhar os déficits dentro da fase motora elementar e madura, visando

enquadrar dentro especializada;

∙Desenvolver vínculo com o participante; aprimorar o estágio inicial dos

padrões de movimentos; aumentar o tempo de permanência nas atividades; auxiliar nos

movimento, visando estabelecê-los;

∙Estabelecer os movimentos e aptidões físicas do estágio inicial e elementar;

∙Desenvolver as habilidades dos movimentos fundamentais.
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Desta forma, verificamos mediante relatório enviado por e-mail e contato telefônico e

visita in loco que a entidade está executando os trabalhos conforme o plano de trabalho e

termos de convênio.

Balneário Camboriú, 17 de dezembro  de 2021.

____________________
Jaciara Di Santo Santos

Membro
Matrícula 40.995

____________________
Johnny R. Reichardt

Membro
Matrícula 34.025

______________________
Nilzete Teixeira

Membro
Matr. 15.288
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