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REPASSEEM:

30/05/2022

09/06/2022

Banco do Brasil

G333091439204562042
09/06/2022 15:03:44

Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência

5271-X

Conta corrente

13889-4 AMA L SANTA CATARINA

Período do
extrato

de 30 / 05 / 2022 até 09 / 06 / 2022

Lançamentos
Dt.
Dt.
Ag. origem
balancete movimento

Lote

Histórico

09/05/2022

0000

00000

000 Saldo Anterior

30/05/2022

1489

99015

870 Transferência recebida

30/05/2022

0000

13113

Documento

Valor R$

Saldo
0,00 C

551.489.000.065.255

34.203,22 C

861.500.904.224.398

58,00 D

53.299

23.869,55 D

851.571.200.214.377

24,50 D

558.317.000.000.339

2.269,00 D

558.317.000.000.431

1.117,67 D

60.701

1.444,77 D

555.271.000.340.494

82,50 C

60.901

2.370,00 D

551.489.000.511.768

3.132,23 D

30/05 1489 65255-5 CONTA UNICA

435 Tarifa Pacote de Serviços

34.145,22 C

Cobrança referente a 10/05/2022
06/06/2022

0000

13134

250 Folha de Pagamento

06/06/2022

0000

13113

170 Tar Pag Salár Créd Conta

10.251,17 C

Cobrança referente 06/06/2022
07/06/2022

5271

99015

470 Transferência enviada
07/06 8317 339-5 AMA LITORAL SC

07/06/2022

5271

99015

470 Transferência enviada
07/06 8317 431-6 AMA LITORAL SC

07/06/2022

0000

13105

09/06/2022

5271

05271

375 Impostos

5.419,73 C

RFB- DARF PRETO CALCULADO

870 Transferência recebida
09/06 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

09/06/2022

5271

05271

109 Pagamento de Boleto
UNICRED UNIAO

09/06/2022

5271

05271

09/06/2022

0000

00000

144 Transferência enviada

09/06 1489 PREF.MUN. 00008825233000135
999 S A L D O

Saldo

0,00 C
0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2022

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

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim
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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 20:12:23 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2022.
Código de controle da certidão: 1102.1834.AACA.23E9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS
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:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

Lei nº 3938/66, Art. 154
220140095169484
14/06/2022 13:33:03
13/08/2022

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/06/2022 13:33:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

DATA DA EMISSÃO:

74947 / 2022

DATA DA VALIDADE:

14/06/2022

CPF / CNPJ:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

08.825.233/0001-35

AMA LITORAL SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

12/09/2022

144780

ATIVIDADE CNAE:
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não
especificadas anteriormente
ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: SAO PAULO, 470

Complemento:

Bairro: ESTADOS

CEP: 88339-025

AVISO:
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.
DESCRIÇÃO:
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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2274947N9106D18
A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Número do pedido: 1518831
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1518831

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:
NOME: AMA LITORAL SC
Raiz do CNPJ: 08.825.233
Certidão emitida às 13:39 de 14/06/2022.

OBSERVAÇÕES
1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes
extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https://certeproc1g.tjsc.jus.br/download

14/06/2022

0012316943

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Balneário Camboriú

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9618299

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Balneário Camboriú, com distribuição anterior à data de 13/06/2022, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:
AMA LITORAL SC, portador do CNPJ: 08.825.233/0001-35. ***********************************************************
OBSERVAÇÕES:
a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;
c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;
d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br
Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.
Balneário Camboriú, terça-feira, 14 de junho de 2022.

PEDIDO N°:

0012316943

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

08.825.233/0001-35
Inscrição:
Razão Social: AMA LITORAL SC
R SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025
Endereço:

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:04/06/2022 a 03/07/2022
Certificação Número: 2022060401275480935507
Informação obtida em 14/06/2022 11:54:33
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 18951128/2022
Expedição: 14/06/2022, às 13:38:22
Validade: 11/12/2022 - 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 como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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 DE ATIVIDADES
PROJETO AMA ITINERANTE
MAIO/2022

AMA LITORAL - SC

(Associação de Pais e Amigos do Autista)

MAIO/2022

_____________________________________________________________________________________
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

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 DE ATIVIDADES
AMA LITORAL – SC (Associação de pais e Amigos do Autista)
Projeto AMA Itinerante

O presente projeto tem por objetivo Proporcionar aos Professores da rede
municipal de ensino suporte de qualidade para incluir as crianças e adolescente
diagnosticados com transtorno do espectro autista no ambiente escolar. Tornar
mais próximo e continuo o diálogo entre equipe terapêutica multidisciplinar e
educadores da rede municipal, profissionais que precisam caminhar alinhados e em
sintonia para que o indivíduo com TEA consiga superar tais dificuldades e vir a ter
aprendizado.
OBJETIVOS E SEREM EXECUTADOS
1

PREVISTOS

Atendimentos diretos - em ambiente
escolar

20 atendimentos - por
profissional: 05 profissionais
atuantes nas escolas
(mensal)

2

Atendimentos indiretos – orientações á
escola, famílias, reunião com equipe e
coordenadora institucional

50 atendimentos
(mensal)

3

Atividades complementares – Reunião com
professores/pais, formação continuada,
atualizações, capacitações

40 horas
(anual)

REALIZADOS – 2022
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

1

----

55

112

63

71

2

-----

54

73

51

57

3

-----

----

02

-----

-----

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

AMA Litoral-SC
MAIO/2022
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br
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AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005
_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022
Profissional: Educação Física – Daiany Sartori Volpin

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte ás escolas, aos alunos e professores através de
orientação e diálogo mutuo entre equipe terapêutica multidisciplinar institucional e
educadores da rede municipal de ensino, afim de alinhar estratégias que possam suprir
as demandas especificas e globais no desenvolvimento de cada estudante.
Mês: Maio/2022
02/05/22
03/05/22
04/05/22

05/05/22

06/05/22

09/05/22
10/05/22
11/05/22

Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: CEM Nova Esperança
Entrega e apresentação do plano individualizado do Joaquim.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: NEI Dona Maria Francisca Siqueira
O aluno que seria observado não compareceu à aula. Aproveitando a
visita, houve uma breve reunião com a coordenadora sobre a demanda
escolar e ficou combinado de retornar para observar alunos suspeitos
de TEA.
Escola: NEI Criança Esperança
Aluno: Thomas Vieira Carvalho
Entrega e apresentação do plano individualizado de Antony Corrêa e
observação de outro aluno do maternal II A, para construção do PEI.
As professoras relatam que Thomas chega tranquilo na escola; ainda
não é alfabetizado; não utilizam nenhum material adaptado na
realização das atividades; tem dificuldade de interagir com os colegas;
às vezes apresenta agressividade; não possui independência no
banheiro, pois ainda utiliza fralda; na alimentação Thomas tem
resistência em comer a comida da escola, a mãe leva lanche e almoço
(purê de batata) para ele; na escola a criança às vezes come bolo,
banana, maçã e suco de uva; frequentemente se isola; maior demanda
observada foi na parte comportamental; não aceita ser contrariado; na
troca de fralda chora e senta no chão; pouco contato visual; apresenta
ecolalia e estereotipia com as mãos; a criança chupa o dedo na
aula; foco de interesse música e brinquedos de peixe/tubarão.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: NEI Pequeno Mundo
Entrega e apresentação do plano individualizado de Miguel Basilo.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

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
_____________________________________________________________________________________

12/05/22
13/05/22
16/05/22
17/05/22
18/05/22

19/05/22

20/05/22

23/05/22
24/05/22

Escola: CEM Alfredo Domingos
Entrega e apresentação do plano individualizado do Adriel.
Escola: NEI Odácia Damazio
Entrega e apresentação do plano individualizado de Davi Miguel.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar e parada pedagógica
com palestra na rede municipal.
Escola: CEM Dona Lili
A visita na escola foi cancelada, devido ao conselho de classe.
Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: NEI Rio das Ostras
Aluno: Douglas Gabriel Machado Veiga da Silva
Entrega e apresentação do plano individualizado de Arthur Antônio e
observação de outro aluno para construção do PEI. A escola relata que
Douglas se joga no chão e fica deitado na hora das atividades; às vezes
a professora auxiliar segura ele no colo durante as atividades; no dia
da observação ele estava segurando uma garrafinha na mão; não
possui comunicação verbal; apresenta sensibilidade a barulhos e as
roupas; em alguns momentos apresenta agressividade com as
professoras; quando contrariado costuma gritar; não responde aos
comandos; constantemente pega a mochila com intuito de ir embora; a
auxiliar iniciou processo de desfralde e pediu para mãe também ir
tentando em casa; Douglas apresenta interesse em fios de roupas,
brinquedos pontiagudos e balanço do parquinho; quando pega folhas
tende a rasgar; ele ainda não reconhece letras, números e cores;
também não reconhece seu nome; gosta de subir no banco e ficar
observando pela janela; possui professora auxiliar e necessita de ajuda
constantemente; realiza o AEE no período vespertino; necessita de
mediação no banheiro; na alimentação só come repolho, pão, bolacha
salgada, bolo e farofa; frequentemente se isola e busca os professores
como referência; apresenta demanda comportamental, pedagógica,
nutricional e de vida diária; apresenta resistência em permanecer
sentado no lanche e se alimenta com a mão.
Escola: CEM Nova Esperança
Aluno: Miguel Alexandre Barbosa Evangelista.
Foi realizada observação para construção do PEI. Segundo as
professoras de sala e do AEE Miguel Alexandre apresenta bom
comportamento e aprendizado adequado para sua idade. O aluno foi
trocado de sala recentemente, pois a professora falou um palavrão e o
aluno chorou muito, foi somente depois disso que a escola teve
conhecimento do laudo de autismo. A família veio de outro estado e
anteriormente o aluno estava matriculado no CEM Dona Lili. No
presente momento o aluno não apresenta nenhuma demanda para
intervenção, sendo assim será entregue orientações básicas
relacionadas ao TEA.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Escola: NEI Dona Maria Francisca Siqueira
Foram aplicados o ATEC em João Lucas Gutervil, Eloa de Azevedo
Shreiber e Caua Luiz Shaffer de Moura.
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25/05/22

26/05/22

27/05/22

30/05/22
31/05/22

Reunião com a equipe terapêutica e preenchimento do relatório
mensal.
Escola: NEI Criança Esperança
Aluno: Leonel Andrade Ferreira
Entrega e apresentação do plano individualizado do Thomas Vieira
Carvalho e observação de outra criança para construção do PEI.
Leonel apresenta uma deformidade no crânio chamada de
Cranioestenose e faz acompanhamento uma vez por semana na
APAE. Segundo a família, o menino deveria ter feito uma cirurgia
quando nasceu, porém por falta de conhecimento não foi realizada.
Importante relatar que Leonel tem um irmão adulto e outros dois irmãos
gêmeos que moram com a avó e que possuem fala inteligível,
necessitando de atendimento de fonoaudiologia. As professoras
relatam que Leonel não possui comunicação verbal, não atende aos
comandos em alguns momentos, faz uso de chupeta na hora de dormir,
ainda faz uso de fralda, possui baixa concentração, caminha e corre
pela sala na hora das atividades. Na observação pude notar que as
professoras não sabiam do diagnóstico de autismo de Leonel e que não
utilizam nenhum material adaptado em sala de aula. As professoras
não veem nenhuma demanda para intervenção no momento.
Escola: NEI Pequeno Mundo
Seria realizado observação da aluna Lívia da Silva Pereira, porém ela
estava de atestado. Aproveitando a visita foi combinado de observar
outras duas crianças com suspeitas, uma inclusive tem 9 meses e não
senta e nem engatinha.
Construção do PEI com a equipe multidisciplinar.
Afastamento por COVID.

AMA Litoral-SC
MAIO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de Maio de 2022
Profissional: Daniel Henrique Huttel

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte às escolas, aos alunos e professores através de
orientação e diálogo mútuo entre equipe terapêutica multidisciplinar institucional e
educadores da rede municipal de ensino, a fim de alinhar estratégias que possam suprir as
demandas específicas e globais no desenvolvimento de cada estudante.

Mês:maio/2022
02

CEM ARMANDO GHISLANDI

05

visita a escola do dalessandro. O mesmo faltou
organização e planejamento interno de relatórios e descrição das
observações.
CEM JARDIM IATE CLUBE

06

Observação da aluna Rayane. Faltou. Ficará para próxima data.
Observação para preencher o questionário atec do aluno Vicenzo.
sementes do amanhã

04

Arthur Vinicius
Arthur ainda apresenta comportamentos de bater nos colegas. Percebe-se
que o mesmo também está tendo dificuldade em permanecer puro um
longo tempo com uma atenção sustentada ou compartilhada. Professoras
relataram que, também, ele bate nelas. Na hora da alimentação, o mesmo
tem se alimentando super bem. Tem se jogado no chão em alguns
momentos.

09

Sophia Santana
Sofia vem demonstrando uma grande evolução em relação à alimentação
seu comportamento. Foi levado a escola as orientações e junto a isso
passado alguns pontos para auxiliar na alimentação. Como por exemplo
estar próximo a ela e reforçar de forma visual e física por meio de ações de
um adulto, direcionando para que a mesma imite.
CEM ARMANDO GHISLANDI
Carolina Albert ZAIONS

Tem de independência para ir no banheiro ir para a alimentação.
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Na hora do recreio consegue se socializar muito bem com os colegas.
Não se isola e procurar os pares. Busca os colegas de sala como
referência.
Não apresenta demanda de comportamento ou aprendizagem até o
momento. Demonstra ser agitado em comparação aos demais
colegas. Fazer imitação canta imitar gestos. Gosta de desenhar.
Pouca as vezes que chama professora para sua mesa para pedir
ajuda.
Davi de Melo Moreira
Realizado ATEC
Pontuação: 37 (leve)
11
12

organização e planejamento interno de relatórios e descrição das
observações.
NEI IATE CLUBE
Valéria Ester da Cruz Dju

Possui independência para ir ao banheiro? Apresenta muita negação
para ir ao banheiro; está em processo de desfralde. Na hora de levar
ao banheiro chorar muito, precisa de trêsProfessores para segurar e
trocar a calça ou a fralda.
Na alimentação não possui independência, não come e fica andando
para todos os lados; tem um local que senta com maior facilidade que
apresentou no dia da observação.
Em relação a socialização não socializar com os demais colegas.
Frequentemente se isola e não possui vínculo com os países e não
busca ninguém de preferência.
Em relação a demanda apresentada e trazida pela escola é a questão
do comportamento. Come pouco ou quase nada e fica andando por
todos os lados testando a tudo e a todos. Bem agitada. Foca pouco e
permanece em baixíssima às vezes nas atividades.
Não dá função para os brinquedos, são poucos. Faz movimentos
estereotipados de rodar os brinquedos.
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Gosta de lego.
Não senta na hora do lanche.
Acaba ficando mais livre em alguns momentos, esses momentos, por
exemplo, não são antecipadas as atividades.
Não aceita direcionamento de um adulto, só vale para as atividades
sozinha.
Quando chora, pegam no colo para evitar crise.
Comunicação através de gritos.
Tinha costume de subir os pés das cadeiras e mesas para se jogar.
Vem sempre com uma calça jeans seja ela clara ou a escura

Kim Hindersman

A maior demanda apresentada é a questão da socialização e
aprendizagem (às vezes demora para fazer ou realizar). Fala baixo
quando se comunica em comparação aos demais colegas.
Apresenta-se com um pouco de letargia para idade.
Em casa, segundo informações colhidas, têm comportamentos mais
disruptivos, Segundo informações que a escola trouxe por meio da
família.
Tem alguns comportamentos de levar as mãos para longe e para
perto do rosto.
Anda em alguns momentos na ponta do pé.
Reconhece animais e cores e algumas letras
13
16
17
18
19

reunião interna
capacitação e reunião das escolas
realização dos planos individualizados.
organização e planejamento interno de relatórios e descrição das
observações.
CEM TOMAZ
Gabriel de Paiva Cortez
Ele é bastante inteligente segundo professores porém um pouco tímido.
Por volta de umas 7h30 da manhã, a mãe relata e liga para escola, que não
consegue levantar ele da cama e com isso o mesmo falta. Percebe-se a
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dificuldade que a mãe tem trabalhar questões relacionadas ao mesmo ir à
escola.
Observações gerais:
No dia da observação, chegou em cima da hora, quando chegou quis
comer, foi falado a ele que não pode. Na troca de disciplinas entre a
segunda e a terceira aula o mesmo pegou lanche que trouxe e comeu em
sala.
No dia 18 de maio, o mesmo faltou na aula de geografia, e aceitou
explicação da professora quando necessário, pois o mesmo gosta bastante
do assunto.
Tem foco em planetas em algo relacionado.
Normalmente não comi o lanche da escola; Somente da cantina ou de casa.
Desde a hora que observador foi a escola, demorou em torno de uma hora
e meia para falar com algum colega da turma. E quando falou, teve
dificuldade na forma de falar. Porem, falou de forma funcional.
Prof e relatou que começou a melhorar muito quando teve o início da
pandemia e era apenas aluno on-line.
Jorge Mário
Faz utilização de medicação apenas não souber informar qual.
O mesmo não apresenta uma demanda específica que seja urgente.

20

Observações gerais:
Presta atenção quando alguém está à frente lindo.
Imita os alunos quando precisa imitar.
Apresentou um jeito mais afeminado.
Tem os pés rotacionado os para dentro.
Apresenta pouco diálogo com os demais colegas
NEI SANTA INÊS
Nicolly H Monteiro
Conversa sobre as estratégias e comportamentos do aluno
Henrique Ponsiano
Conversa sobre as estratégias e comportamentos do aluno
Pedro Eduardo Oliveira Sartori

● preciso de uma rotina mais elaborada.
● Imitação quando precisa, na hora da música ou brincadeira.
● Cuidar com o processo de reforço quando acontecer ser mais
rápido e direto e não dar muita atenção ao mesmo.
● Tenha uma boa atenção compartilhada, mais pobre na
sustentada.
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● Cuidar com as falas para não ter divergência, você é uma
professora fala que a outra coisa para não falar.
● Tem foco em dinossauro e muito por sinal, livro e carros
(principalmente um azul da sala).
● Tive permanência para esperar sua vez de pegar o brinquedo,
foram quatro crianças na sua frente, que sim alguns aumentos
pegar o brinquedo dos colegas, fazendo comportamento de
teste.
● Em alguns momentos o mesmo derrubou os brinquedos da
mesa enquanto outro colega brincar.
● Amigo pegou um carrinho. Ele queria brigar. Começou a ter
comportamentos de jogar os brinquedos. Conseguiram dizer:
“mas esse É do amigo e não seu“, e explicarão o porque. Logo
depois trouxe trouxe um outro carrinho que estava em outro
cômodo.
● Em alguns momentos bater nos colegas para pegar o carro
azul.
● Nos momentos e que agir Contra um amigo, professores
precisam ser mais filmes fisicamente e não só verbalmente
23

CAIC
Samuel Silva de Souza
Durante a leitura do livro de geografia, ficou desenhando e algumas
vezes que eu estava pensando que o professor estava falando ou
explicando no quatro.
Passar muito tempo desenhando.
Consegui acompanhar as explicações do professor.
Escreve em letra cursiva.
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Segundo o professor foi sua primeira nota baixa (quatro de 10 na
prova de geografia)Tem uma colega de sala que tem mais a
proximidade devido a desenhar também.
Em um momento, Samuel recitou um poema de Shakespeare; a turma
ficou dividida, alguns riram e outros xingaram ele.
Inicia fala e conversas aleatórias fora do contexto de sala:
A Professora relatou que tentou conversar com ele, porém o mesmo
se negou em tentar voltar para sala, quis continuar andando no
colégio.
Em conversa com professora, a mesma relatou um acontecimento
na sexta-feira da semana passada em que o aluno Samuel trouxe o
celular para escola e ligou para sua família para que alguém viesse
buscá-lo pois o mesmo estava agitado. Ficou grande parte do tempo
andando no colégio. Por volta das 11h00, o mesmo retornou para a
sala e nesse horário o seu pai chegou no colégio para buscá-lo. A
professora do aí foi buscá-lo em sala para ir embora. Nesse
momento o aluno se negou a ir para casa ou sair da sala e a
professora continuou pedindo para que o mesmo fosse até a
secretaria pois o seu pai estava lá lhe esperando. Após uns cinco
minutos de conversa o mesmo levantou-se e retirou-Se da sala, e na
sua saída , ficou pedindo desculpas para a sala. Quando saiu de sala
comentou para a professora do aee, Que queria que os alunos lhe
entende-se
Nei Iate clube
Entrega do pei dos alunos Valéria Dju e Izabel Camino
Nei nova geração
Entrega do pei dos alunos Klaus da Silva Senna e Arthur José
Bertolo.
Nei Pequeno Navegador
Visita ao colégio para elaborar próxima visita no colégio para
observação dos alunos do período matutino.
24

26

Cem armando C Ghislandi
D’alessandro acompanhamento dos comportamentos
O mesmo apresentou crise
Conversas com professores do aee
Agendado reunião para o mesmo
NEI SANTA CLARA
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Rayane Vitória Brasil Ferreira

E toma dos colegas os brinquedos.
Tem algumas estereotipias
Roupa bem suja e unhas também (família humilde Segundo
informações colhidas)
Não aceita muito lavar as mãos; unhas sujas e grandes;
Apresentou Mchat alterado
Não se comunica com mais de duas sílabas.
Sai da sala constantemente.
É muito de rotina; quando acabou a educação física parou, ela sentiu
falta.
Fica brincando com os brinquedos nos canto dos olhos.
Não tem iniciativa para iniciar as brincadeiras ou outras coisas.
Na parte pedagógica precisa de condução mediação. Deu início às
atividades.
Tem foco em animais, músicas e areia.
Não d’Assumpção as brinquedos.
Tem falas reprodução sem entendimento.
Não se reconhece.
Se percebe-se em Sala no espelho.
No passeio no bondinho ficou deslumbrada; olhando para tudo.
Coloca a mão no ouvido em alguns momentos.
Gabriel Andreta Corrêa (ATEC)
Lukas Castro de Oliveira

Na socialização, consegue socializar com os colegas mas não de
forma tão funcional para idade. Se isola pouco. Possui vínculo com
os pais.
Não tem dependência de alguma pessoa em específico. Tem mais
relação com o colega Lorenzo.
Faz uso de medicamentos risperidona .
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Nas demandas apresentadas, tem pobre vocabulário e dicção.
Reconhece as letras mas não escreve ainda.
Ve desenhos como falar mais infantilizadas e lentas: Charlie e Lola,
marsha e o urso…
Tem sido antecipado a volta para sala de aula e fica tranquilo.
Ácida contato físico tranquilamente de outros
30
31

Instituição

Instituição

AMA Litoral-SC
MAIO / 2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022 (vespertino)
Profissional: Mariana Lucena Araújo

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte às escolas, aos alunos e professores através
de orientação e diálogo mútuo entre equipe terapêutica multidisciplinar
institucional e educadores da rede municipal de ensino, a fim de alinhar estratégias
que possam suprir as demandas específicas e globais no desenvolvimento de cada
estudante.

Mês: Maio /2022
Período: vespertino
Data
02/05/22

Local: CEI Dona Lili
Demanda: Atendimento para suprir a data do dia 28/04 que foi
remarcada.
Observação em sala do aluno Benjamin Tobias da Costa para
elaboração de orientações voltadas ao comportamento que
possam auxiliar as professoras.
Conversa com a professora de Noah a respeito de como tem se
desenvolvido o PEI e como tem sido os comportamentos do
mesmo em sala.

03/05/22

Conversa com o auxiliar do aluno Ian e a professora Cynthia do
AEE sobre como tem sido o dia a dia de Ian em sala e o
aumento das demandas que exigirá a alteração do PEI que
havia sido preparado para Ian. Nesta visita também foi solicitado
pela escola uma reunião com a mãe de Ian.
Local: Nei Rio das Ostras
Demanda:Visita ao núcleo para entrega do PEI feito para o
aluno Pedro, Entrega do PEI para a professora Sandra do AEE,
visita em sala para a entrega de uma cópia para suas
professoras e orientações sobre o desenvolvimento. As
professoras relataram dificuldade em realizar tudo pois o aluno
não possui auxiliar e Pedro precisa ter mediação nas atividades
propostas pois não mantém o foco nas atividades, sua atenção
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sem mediação não se sustenta.
O núcleo relatou que após solicitação da mãe junto a secretaria,
receberão uma professora auxiliar para Pedro.
04/05/22
05/05/22

06/05/22
09/05/22

10/05/22

11/05/22

Local: Nei Pequeno Mundo
Demanda: Visita ao núcleo para entrega das orientações feitas
após observação para Giovana Pahl, porém uma de suas
professoras encontrava-se de atestado afastada de suas
atribuições e a outra professora da turma não poderia me
receber pois estava sozinha com a turma inteira.
Em conversa com a gestora Andrea, foram levantadas algumas
demandas sobre o aluno Miguel que está afastado pois fará uma
cirurgia de adenoide. Após o período de recuperação será
agendada uma visita para observação de Miguel no período
vespertino para avaliar as questões levantadas, foi entregue a
gestora que repassará para a professora da tarde as orientações
da nutricionista sobre alimentação que tem sido o maior
problema indicado no caso de Miguel neste momento.
Foram encaminhadas via whatsapp para o núcleo orientações
sobre os procedimentos necessários para iniciar o processo de
investigação de crianças que não tem laudo. Esse arquivo foi
enviado por solicitação da orientadora que não sabia de que
forma repassar essas informações para a mãe.
Programação e evento do dia das mães Ama Litoral.
Local: Ama Litoral
Demanda: Atividades internas, preenchimento de relatórios de
observação e atualização do Drive.
Local: CEM Alfredo Domingos da Silva
Demanda: A escola solicitou uma nova visita para observação
do aluno Anderson Rodrigues Andrade Junior que está
matriculado a pouco mais de um mês e tem mostrado
comportamentos inadequados no ambiente escolar, usa muitos
palavrões em seu vocabulário e teve alguns episódios de atirar
objetos.
Em conversa com Aline, professora do AEE, a mesma relatou
que Anderson já recebeu uma auxiliar e aparentemente já
estabeleceu vínculo com a mesma, dessa forma alguns desses
comportamentos já se extinguiram nessa conversa e os
combinados propostos pela auxiliar têm dado resultado positivo.
A auxiliar estava em hora atividade nessa data e não tivemos a
oportunidade de conversar.
Foi solicitado à professora do AEE o envio do relatório
familiar/anamnese para a mãe e marcado uma nova data de
observação de Anderson para que a auxiliar esteja presente e
possa trazer as demandas mais atualizadas.
Local: Ama Litoral
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12/05/22

Demanda: Reunião semanal interna com a equipe clínica Ama
Litoral juntamente com a equipe Itinerante e as respectivas
coordenadoras.
Local: Nei Bom Sucesso
Demanda: Visita ao núcleo para entrega de material e
explicação sobre os encaminhamentos de crianças sem laudo.
Conversa sobre a tabela do desenvolvimento para cada faixa
etária.
Observação indireta do aluno Jhon.

13/05/22

Local: Visita cancelada
Demanda:Reunião extraordinária Ama litoral com todas as
equipes.

16/05/22

Local: Nei São Judas
Demanda: Visita ao núcleo para observação de uma turma
indicada pela orientadora Valéria, onde segundo ela, a
professora tem tido dificuldade em alcançar dois alunos desta
turma que tem demonstrado atraso relacionado a tabela do
desenvolvimento para a idade.
Local: Nei São Judas
Demanda:
Local: Ama Litoral
Demanda: Reunião semanal interna com a equipe clínica Ama
Litoral juntamente com a equipe Itinerante e as respectivas
coordenadoras.
Local: Nei Criança Esperança
Demanda: Na chegada ao núcleo fui informada que a gestora e
a orientadora encontram-se de atestado médico. Me dirigi a uma
das salas com autorização do núcleo para observar como tem
sido o comportamento de Anthony de Paulo V. no período
vespertino, visto que o aluno já foi observado no período
matutino e as professoras receberam orientações e seu PEI da
profissional Daiany.
encontrava-se dormindo pois havia sido levado para o núcleo
somente no período vespertino e chegou apresentando irritação
muito choro e acabou dormindo. Ao acordar não apresentou o
choro, estava tranquilo, foi chamado pelas professoras para ir ao
parquinho com a turma que já se encontrava lá.
Não apresentou comportamentos agressivos e as professoras
pontuaram que ele estava tranquilo nesta data, porém
enfatizaram que seu comportamento oscila relevantemente de
um dia para outro.
Local: Cem Dona Lili
Demanda: Entrega das orientações para a professora do aluno
Benjamin juntamente com a entrega do material termômetro das
emoções e explicação sobre uso.
Entrega do Pei do aluno Ian ao seu professor auxiliar e
orientações de como realizar o quadro de rotina.

17/05/22
18/05/22

19/05/22

20/05/22
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23/05/22

24/05/22

25/05/22

26/05/22

Reunião com o AEE e gestora para definir pontos sobre reunião
com a família do aluno Ian.
Local: Ama Litoral
Demanda: Atividades internas, preenchimento de relatórios de
observação e atualização do Drive.
Local: Cem Odácia Damázio
Demanda: Em visita ao Nei, retornei novamente à sala de
Emanuel para ter atualizações sobre como tem sido o
desenvolvimento das orientações com Emanuel.
[A gestora havia relatado em mensagem no whatsapp que
Emanuel estava "bem difícil"].
Em conversa com a professora Gildete, na presença da
orientadora Sandra, a professora relatou toda a trajetória dos
fatos que vêm ocorrendo desde o início do ano na sala de
Emanuel.
Houveram inúmeras mudanças de rotina no decorrer dos meses
e cada vez que algo muda, Emanuel volta a apresentar alguns
comportamentos como se recusar a entrar na sala, Emanuel não
conta com professora auxiliar porém em sua sala havia a
Jéssica que era uma auxiliar destinada a outro aluno (Kaua)
porém dava suporte para Emanuel quando necessário e já havia
um vínculo estabelecido. Ainda no mês de março Jessica saiu
da escola pois o aluno que ela auxiliava (kaua) parou de
frequentar as aulas por determinação médica. Neste momento
Emanuel teve problemas comportamentais acentuados
dificultando que as professoras colocassem em prática as
orientações feitas.
Na visita feita no mês de abril uma das professoras de Emanuel
saiu do núcleo por motivos de saúde e foi readaptada em outro
local, Emanuel novamente sentiu bastante a mudança mas
ainda assim teve alguns ganhos com as orientações que foram
sendo colocadas em prática, passou a permanecer no ambiente
da roda de música e participar com os colegas
Na visita feita hoje ao núcleo, tive a informação que a sala
recebeu novamente uma auxiliar destinada a Kaua que vai
retornar às aulas, porém enquanto Kaua não vem, essa auxiliar
está com Emanuel.
Ao perceber a nova auxiliar em sala, Emanuel novamente teve
comportamentos inadequados, demonstrando incômodo mas
aos poucos se acostumou e já criou vínculo com a nova auxiliar.
Conversei com a auxiliar e relembrei as orientações feitas para o
aluno, bem como, conversamos sobre como desenvolver as
estratégias do PEI.
Local: Ama Litoral
Demanda: Reunião semanal interna com a equipe clínica Ama
Litoral juntamente com a equipe Itinerante e as respectivas
coordenadoras.
Local: Rio das ostras/ Alfredo Domingos
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27/05/22

30/05/22
31/05/22

Demanda: Visita ao núcleo para conversar com o auxiliar da
aluna Mallu, porém a mesma ainda não retornou, está de
atestado.
Foi constatado também em visita a sala do aluno Pedro que o
mesmo recebeu uma auxiliar para lhe acompanhar e essa
auxiliar também acompanhará o aluno Arthur que veio
transferido de outra sala para que fosse possível atendimento
aos dois por apenas uma auxiliar.
Em visita ao Cem Alfredo Domingos para conversar com a
auxiliar do aluno Anderson, não foi possível desenvolver o
programado pois a auxiliar de Anderson trocou o dia da hora
atividade e não se encontrava na unidade escolar. Em conversa
com Aline do AEE, foi constatado que as demais demandas do
turno vespertino tem fluído bem e não necessita de novas
observações ou estratégias. Agendaremos nova data para
conversar com o auxiliar de Anderson.
Local: Nei Pequeno Mundo
Demanda: Entrega de orientações indiretas elaboradas para
Lorena, conversa com as professoras sobre o desenvolvimento
das orientações e posteriormente reunião com a gestora do
núcleo, Andrea e a orientadora Karyane.
Local: Atestado médico
Demanda: Encaminhamento para exame por suspeita de covid.
Local: Ama Litoral
Demanda: Por motivos de saúde optou-se por permanecer na
instituição e dar seguimentos nos trabalhos internos que teriam
sido desenvolvidos no dia 30/05.

AMA Litoral-SC
MAIO//2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AMA Itinerante
Competência: 01 a 31 de Maio de 2022
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar a atuação dos
profissionais da instituição no suporte ás escolas, aos alunos e professores através
de orientação e dialogo mutuo entre equipe terapêutica multidisciplinar
institucional e educadores da rede municipal de ensino, afim de alinhar estratégias
que possam suprir as demandas especificas e globais no desenvolvimento de cada
estudante.
Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: CEM Ariribá
Data
06/05/2022

Nome: Luan Feijó
Reunião com professora, explicação de PEI e elaboração de estratégias.
Nome: Cassiane Saula Ribeiro Perri
Observação: Criança tem uma professora auxiliar que a auxilia em todos os
momentos, no pedagógico, atividades de vida diária. Em relação a questões
pedagógicas não realiza as atividades sozinha. A sala que está incluída é
bastante barulhenta. Não realiza AEE desde o 4º ano. Solicita a ida ao
banheiro e vai acompanhada da auxiliar. Fica mais isolada, não busca muito
o contato com os outros, não tem nenhum amigo em turma a qual conversa.
A professora auxiliar é quem passa as atividades para a Cassiane, a
professora faz o comando geral e a auxiliar explica de uma forma mais
simples. Quem adapta as atividades é o AEE da escola e a maioria das provas
são realizadas na sala do AEE. Professora não direciona sua fala a Cassiane
quando quer saber algo, pergunta pra auxiliar. Cassiane percebe que a
turma estava guardando o material e queria guardar também, porém foi
pontuada sobre finalizar a cópia do quadro; em seguida guardou tudo
sozinha. A professora auxiliar é quem entrega para a prof a prova de
Cassiane. No dia da observação estava realizando uma prova não adaptada,
a qual não sabia o conteúdo, precisando de mediação total da professora
auxiliar. A professora auxiliar precisou ler para ela, perguntar e auxiliar na
resposta, em alguns momentos respondeu por Cassiane.

30/05/2022

Nome: Gabriel Avila de Oliveira
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Criança possui diagnóstico e é atendido na AMA, senta-se na fileira da porta,
na segunda carteira; possui independência para ir ao banheiro e na
alimentação; não se isola, porém não possui muitos vínculos, conversa com
as crianças, mas com baixa interação funcional, no intervalo permanece
sozinho, caminhando em meio as outras crianças; turma estava
respondendo oralmente as perguntas da professora enquanto corrigiam
uma atividade, e Gabriel não participou, ficou desenhando, quando a
professora passou novas atividades no quadro, pegou seu caderno e copiou,
sem direcionamento do comando. Permanece em silêncio na aula; morde o
lápis, sabe o nome dos colegas da turma. Sabe os dias de aulas; atividades
de desenho realiza com exito; permanece em sua mesa, concentrado em sua
atividade de desenho; leva o caderno e sua atividade para a prof corrigir
com autonomia.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Carrossel
Data
17/05/2022

Nome: Maria Vitória Sanches Franco
Observação: Há um mês criança vem alterando seu comportamento,
apresentando algumas situações diferentes do que apresentava
anteriormente quando havia sido realizada outra observação. Criança vem
se apresentando mais agressiva, batendo nos colegas e professoras,
aparenta estar mais irritada e qualquer coisa a incomoda. Aumento de peso.
Grita e se recusa a fazer coisas da rotina, sem que nada aparentemente a
incomode. Foram repassadas orientações anteriormente, porém não foram
seguidas. Ainda se recusa a participar do parque e da educação física.
Empurra as coisas gritando “não, não”, até mesmo a comida do almoço a
qual era algo que queria, precisou ser mediada e distraída da situação,
retirando o foco e a direcionando a uma historinha e aos poucos lhe
aproximando o prato do almoço.
Nome: Miguel Arthur Lourenço dos Santos
Entrega do PEI, orientações e conversa com a professora de sala e de AEE.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Vovô Alécio
Data
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17/05/2022

24/05/2022

Nome: Andriel Henrique Cremonti Nantes
Reunião realizada com o pai, a equipe AMA Itinerante e escola, afim de
alinhar questões comportamentais e encaminhamentos.
Nome: Lorenzo Brayan Moura Bastos
Observações: Criança se apresentou bastante irritado por mudanças de sala,
pois sua sala estava em reforma; foi orientado e mediado a levá-lo na sala,
mostrando e explicando pra ele que não estavam em sala pelo motivo da
reforma. Orientado novamente diante a necessidade do quadro de rotinas
que não foi confeccionado.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: CEM Antônio Lúcio
Data
20/05/2022 Nome: Joatan Valdir Farias Ramos
Entrega do PEI e conversa sobre a criança.
Nome: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcelos
Observações: Paulo apresenta dificuldades em Artes e a professora
gostaria de auxílio na adaptação das atividades. A criança realiza AEE
no período vespertino. Possui independência no uso do banheiro
(solicita para a professora auxiliar a ida ao banheiro). Fica andando em
meio aos colegas na hora do intervalo, interage um pouco com cada
colega, as auxiliares só observam de longe. Neste ano vem se
apresentando muito diferente, mais distraído, desmotivado,
demonstrando estar cansado sempre. Está com muita dificuldade para
se concentrar nas aulas, está com notas baixas em artes. Abraça a
professora muitas vezes, busca sempre o celular da professora. Segue
todos os comandos. Auxiliar o direciona: Guarda seu material - Pega
seu lanche - Guarda o cachecol. Ele utiliza o material dourado e
demonstra gostar muito, professora auxiliar relatou que ele utiliza
corretamente, porém ficou brincando no momento da observação e
não fez a atividade. As outras atividades de matemática sem o
material dourado, conseguiu realizar sozinho.
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Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: CEM Presidente Médice
Data
20/05/2022 Nome: Miguel Costa
Observação: A mãe leva a criança para a escola em um carrinho de
bebê, bastante infantilizado, a professora auxiliar a busca no portão.
Se mantém em fila, sabe onde é sua sala, às vezes senta-se na frente e
às vezes atrás. Possui professora auxiliar para ele e outra criança com
autismo, porém ele demanda da maior atenção da auxiliar,
principalmente para direcionar sua atenção. Está em processo de
alfabetização. Não come na escola, não aceita, mãe manda somente
líquidos. No intervalo fica mais isolado, não se adequa às crianças de
sua idade, faz tentativas de interagir, demonstra querer interagir, mas
não se encaixa. Apresenta comportamento bastante infantilizado, tem
fala de bebê. Não possui interesses restritos. Se comunica, segue
comandos. Deita a cabeça na mesa para desenhar/pintar e apresenta
um desenho atrasado para a idade, apesar de ser coerente. Leva
caderno para a professora corrigir, através do comando da professora
auxiliar. Tem iniciativa para fazer algo (depois de entregar a atividade,
foi escrever na parede em um papel pardo que as outras crianças
estavam desenhando, sem que ninguém o direcionasse). Dificuldades
motoras (abrir/fechar), não apresenta estereotipias, tenta se encaixar
aos contextos, quando os amigos estavam carregando um colchão
para brincar na educação física, foi correndo ajudar. Aceita quando
alguém o convida para brincar. Não apresenta comportamentos
inflexíveis. Dificuldades maiores em relação ao pedagógico e motoras.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Ariribá
Data
09/05/2022 Nome: Caue Miguel Pires
Observações: Criança não possui diagnóstico, criança é apática em alguns
momentos, não realiza muitas funções ou interações sociais. Não
permanece em fila muito tempo corretamente, sai correndo em alguns
momentos. Criança não utiliza o banheiro para fazer coco, sempre que fez
na escola, foi na roupa, porém faz xixi no banheiro (não solicita, vai
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

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
_____________________________________________________________________________________

correndo). Não possui dificuldades para ingerir alimentos, porém tem
dificuldade para comer sozinho, em alguns momentos come com as mãos.
Não socializa com os colegas corretamente, preferência por ficar sozinho,
não interage muito com as outras crianças, senta-se de costas para os
outros. Tem uma criança a qual se mantém mais perto e compartilha
atenção, porém as brincadeiras são mais brutas. Não mantém atenção, não
quer fazer parte de brincadeiras e demonstra esquivar-se de atividades
direcionadas. Espirrou e foi correndo limpar sozinho. Brinca deitado no chão,
enrola para guardar o brinquedo, mas com orientação ele guarda. Não se
comunica bem, fica aleatório aos contextos, não tem habilidades de
motricidade fina, possui dificuldade em realizar a pintura. Compreende e
executa a maioria dos comandos. Não é agressivo, as vezes empurra as
crianças, mas sem intenção de machucar.

27/05/2022 Nome: Miguel Cortes Zeni
Observação: Evolução de caso, criança apresentando-se mais flexível, mais
adaptado a rotina escola. Realizadas orientações básicas diante
comportamentos da criança de dificuldades de interação social,
direcionamento ao grande grupo com os pares.

Nome: Yago Rafael Bohn Bogado
Entrega de recursos (quadro de rotinas), explicação e conversa com as
professoras.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Sonho de Criança
Data
03/05/2022 Nome: Benicio Pozza
Entrega de plano individual.
Discussão de alguns casos.
23/05/2022 Nome: Pedro Henrique Cardoso de Almeida
Observações: Criança não tem diagnóstico, mas a família percebe
“algo estranho” e escola também percebe a criança diferente. Quer
sempre ser o primeiro e se incomoda muito quando a turma toda saiu
da sala pra ir ao parque e ele é o último a ser trocada a fralda.
Professora troca sua fralda por último e ele fica muito ansioso. Corre
junto com as outras crianças, sempre perto. Dificuldades no intervalo,
no refeitório quer sentar sempre no mesmo lugar, recusa-se a mudar
de lugar, chora, atira-se ao chão, porém em nenhum outro espaço da
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escola faz isso. A professora relatou que há dias que está agressivo,
atira brinquedos aos colegas. Não se alimenta na escola,
anteriormente comia somente arroz, agora não aceita mais o arroz, as
vezes come pedaços de frango picado, coloca a língua na farofa, a
banana aceita somente inteira, caso seja picada não aceita. Empurrou
os colegas para subir no escorregador, não sabe esperar. Não obedece
a muitas regras. faz contato visual. Faz apontamentos, é o primeiro
ano na escola, anteriormente nunca havia ido à escola. Fala de difícil
compreensão. Dificuldades para resolver problemas, sempre chora
quando não consegue resolver algo. Ajuda a guardar os brinquedos,
seguindo o comando geral da professora. Senta-se junto aos colegas
para assistir desenho, não apresenta estereotipias.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Pioneiros
Data
13/05/2022

23/05/2022

Nome: Malu Domingues
Discussão de caso
Nome: Antonela Pelichero de Souza Rodrigues
Discussão de casos
Nome: Theo de Souza Antunes
Observações: A Criança tem dificuldades significativas na interação social,
não mantém trocas funcionais com outras crianças. Levanta-se a todo
momento no refeitório, come de tudo, porém precisa de auxílio em alguns
momentos para se alimentar. No bosque sempre sai de perto do grupo, sai
correndo aleatoriamente. Brinca sozinho, com pouca funcionalidade. Não
segue comandos gerais (crianças guardando os brinquedos e ele segura os
brinquedos e continua brincando), a professora não direcionou o comando a
ele. Sai da sala com o brinquedo que não guardou, não foi difícil orientá-lo e
negociar a guardar quando foi falado na sua altura o comando. Não segue
regras sociais, subiu na cama elástica com outras crianças, sem compreender
muito os contextos, não tem noção do perigo, é aleatório aos contextos.
atende quando chamado pelo nome com insistência. Não fala, e não se
comunica de outra forma; não sabe defender-se, as crianças o batem e
retiram o seu brinquedo, ele chora.
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Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Meu Primeiro Passo
Data
31/05/2022

Nome: Lucas Moreira Ribeiro
Observações: Criança não tem diagnóstico, porém está em investigação,
família reconhece a criança com o diagnóstico; pais levam a criança de carro
a escola e a família o acompanha até a sala. A sala possui mesas em grupo e
ele senta-se em grupo junto com os amigos. Não realiza AEE. Possui
independência para ir ao banheiro e alimentação, possui dificuldades em
relação a alimentação, come pouco, não come alimentos misturados,
sempre separado e muito pouco, em alguns momentos pede algum alimento
e não come. Na maioria do tempo permanece mais quieto, isola-se bastante,
no parque não interage adequadamente, até procura as crianças, mas não
tem habilidades sociais. Fica chateado quando os colegas não brincam com
ele, chora muito, demonstra insegurança, não tem vínculos. Comunica-se
verbalmente, porém apresenta atraso na fala e fala muito baixo.
Dificuldades em contato visual, não mantém o olhar. Apresenta dificuldades
motoras e estereotipias. Não compreende muito regras.
Nome: Davi Felipe de Paris Souza
Observação: Há uma semana ele está apresentando comportamentos
diferentes; muito choro e gritos, inflexibilidade e agressividade; nada que
faça acalma a criança, somente quando cansa de chorar, pede abraço e
descanso; apresenta inflexibilidade significativa após o almoço, pois entende
que é a hora de ir embora e não quer retornar a sala, foi solicitado que a
mãe buscasse logo após o almoço, no intuito de diminuir a inflexibilidade;
está desorganizando-se por situações muito pequenas.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: NEI Recanto dos Passarinhos
Data
10/05/2022

Nome: Rafael Debarba
Discussão de caso em conjunto com as professoras de sala e construção de
um parecer pedagógico com informações comportamentais apresentadas
pela criança.

19/05/2022 Nome: Rafael Debarba
Reunião com a família e escola diante relatório comportamental.
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Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
Escola: Liceu Catarinense
Data
03/05/2022

Nome: Guilherme Bott
Entrega de plano individual.

Nome: Guilherme Almeida
Observações: Guilherme possui diagnóstico e frequenta a AMA Litoral. Não
possui professora auxiliar e tem somente uma professora em sua sala de
aula; não é alfabetizado, apresenta dificuldades no registro, porém
apresenta boa compreensão e dá resposta na maioria das vezes próximo a
coerência daquilo que lhe é solicitado verbalmente. Há 20 dias está
apresentando comportamentos ruins e inadequados, atira carteiras longe,
grita e chora muito, essas situações estão acontecendo em aulas extras, na
aula da professora regente não acontece. Nos momentos de
comportamentos inadequados em aulas extras, a professora regente entra
em sala e logo ele para com esses comportamentos. Fica sentado em sala a
todo momento, levantando-se somente quando está ocioso. Levanta a mão
quando quer dar respostas. As vezes fala alguma coisa ou faz sons e em tom
alto de voz, em momentos quaisquer. Reclama que tem muita linha pra
copiar, senta-se no fundo da sala por opção, não quer sentar perto do
quadro, troca de lugar sozinho, porém dessa forma apresenta dificuldade
pra realizar as cópias.
23/05/2022 Nome: Guilherme Cavalcante Bott
Observações: Guilherme está com comportamento diferente e vem se
apresentando mais agressivo e de difícil manejo. Brigas são sempre com um
colega, pouquíssimas vezes as brigas são com outros colegas. Guilherme foi
para a sala de orientação porque havia falado muitos palavrões na aula.
Guilherme mexe-se na cadeira o tempo todo. Realiza a atividade proposta
(ditado) e vai ao quadro responder quando a professora solicita. Fica a todo
momento cantando, falando sozinho, imitando personagens. Foi a
orientação por falar palavrões e relatou que estava “explodindo”. Ficou o
intervalo todo com uma touca fechada, brincando de “assalto”, em seguida
volta pra sala e permanece de touca ainda, buscando atenção. A professora
solicitou que retirasse, ele tirou, mas colocou novamente, eu pontuei “Gui, a
professora já pediu”, ele retirou e guardou. Nas aulas do período da tarde,
não participa muito das atividades, se recusa. No ensaio da apresentação de
inglês não quis participar, porém aos poucos foi realizando o ensaio.
Professora relata que não aceita participar e ela não insiste, mas aos poucos
ele sempre acaba fazendo. Fica desenhando no caderno ao invés de realizar
as atividades.

Projeto: AMA Itinerante
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Mês: Maio/2022
Escola: Escola Anglo
Data
02/05/2022

27/05/2022

Nome: Nicolas Bocalon Domingos
Observação: Criança não possui diagnóstico. Apresenta comportamentos
bastante preocupantes há muito tempo segundo escola e secretaria de
educação. Não tem professora auxiliar, precisa de mediação nas atividades
pois não é alfabetizado, possui dificuldades no pedagógico, as vezes
confunde as letras. Fica a todo momento mexendo-se, dançando, mas
permanece em mesa. Segue comandos, faz brincadeiras com seus materiais,
mexendo neles várias vezes durante a observação. Ainda está utilizando a
máscara, professora solicita que retire um pouco, se recusa, quando ela
retira ele coloca a mão na boca, em momento do lanche, abaixa a máscara,
coloca a comida na boca e rapidamente coloca a máscara novamente
enquanto faz a mastigação. Apresenta comportamento e diálogo
infantilizado; dificuldade em executar regras; morte o lápis a ponto de
arrancar pedaços; nunca esquece de uma atividade que não conseguiu
concluir, solicita insistentemente para a professora, mesmo fazendo muito
tempo que a atividade foi realizada. Demonstra-se bastante irritado quando
não dá conta de realizar uma atividade, bate com a cabeça na parede, puxa
seus cabelos, chora muito. Dificuldades significativas no pedagógico,
professora pede para escrever coisas de gênero e ele não dá conta, não
sabendo qual gênero usar; não interage adequadamente, fica incomodando
os colegas, belisca-os, segura, se pendura nos outros.
Nome: Ikaro Lourenço Carvalho
Observação: Criança vai para a escola no transporte escolar, sempre está em
primeiro na fila, caso não seja em primeiro não permanece e sai da fila;
busca sua mesa ao chegar na sala de aula; não possui professora auxiliar;
demora muito tempo para realizar as atividades, fica desenhando ou
fazendo outras coisas; as carteiras são disponibilizadas na sala em duplas,
senta-se na fileira da frente, porém na porta, não em frente da professora; a
sala tem 19 alunos; possui independência para ir ao banheiro e na
alimentação; socializa com os colegas, mas possui dificuldade em manter
interação adequadamente para a sua idade; possui vínculo com pares, tem
um melhor amigo; não faz uso de medicação; possui dificuldade em realizar
as atividade e não é alfabetizado, não realiza nenhuma atividade em sala
com bom desempenho; dificuldades em seguir regras não interage
adequadamente, brinca mais sozinho, sempre está pulando, correndo,
mexendo-se.

Projeto: AMA Itinerante
Mês: Maio/2022
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Escola: Viana de Carvalho
Data
19/05/2022 Reunião com a escola e apresentação do projeto AMA Itinerante.
30/05/2022 Nome: Ana Clara Rodrigues Bergett
Observações: Não tem diagnóstico. Mãe leva a criança a escola,
criança precisa ser direcionada a sua mesa, pois não compreende a
rotina e contexto escolar, lugar da criança em sala é junto com as
outras crianças em mesinhas de grupo; não é alfabetizado e não
apresenta nenhuma habilidade pedagógica; utiliza fralda e não da
sinais e desfralde; come bem aceita tudo em seu lanche, no almoço
come somente arroz e feijão e as vezes aceita outras coisas, mas é
difícil. Não mantém interação com pares, até se aproxima das
crianças, mas sem interação adequada. Sempre segura algum objeto
em mãos, no dia da avaliação estava com um livrinho e um boneco,
não solta por nada. Anda pela sala sem funcionalidade; prof abaixa-se
e a convida a sentar para desenhar, ela vai permanece, mas não
escolhe nenhuma cor, fica riscando a folha sem habilidade de
desenho; não tem comunicação verbal; professora oferece massinha,
enquanto está desenhando e não aceita, continua desenhando,
professora deixa a massinha ao seu lado e ela começa a brincar
deixando o desenho de lado; pouco contato visual, mas direciona
atenção quando é falado diretamente a ela; enquanto as crianças
brincam com a massinha, ela corre pela sala com o livro, senta um
pouco, olha o livro e corre novamente; atira-se ao chão quando algo
sai do que espera.

AMA Litoral-SC
MAIO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EDUCAÇÃO BALNEÁRO CAMBORIÚ/SC
MAIO/2022

AMA LITORAL - SC
(Associação de Pais e Amigos do Autista)
MAIO/2022
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ATENDIMENTOS AMA LITORAL - SC
RELATÓRIO CONVÊNIO EDUCAÇÃO - 2022
ESPECIALIDADE
MUSICALIZAÇÃO

COMPETÊNCIA/2022
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

-------

155

177

190

227

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

✓ Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: ABRIL/2022 - REMOTO: 04
✓ Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: ABRIL/2022 – PRESENCIAL: 223

PEDAGOGIA

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

--------

146

167

136

175

JUNHO

JULHO

✓ Total de Atendimentos Pedagogia Realizados: ABRIL/2022 - REMOTO: 00
✓ Total de Atendimentos Pedagogia Realizados: ABRIL/2022 – PRESENCIAL: 175

ARTES

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

--------

153

177

149

191

JUNHO

JULHO

✓ Total de Atendimentos Artes Realizados: ABRIL/2022 - REMOTO: 00
✓ Total de Atendimentos Artes Realizados: ABRIL/2022 – PRESENCIAL: 191

EDUCAÇÃO FÍSICA

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

---------

145

163

138

177

JUNHO

JULHO

✓ Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: ABRIL/2022 - REMOTO: 05
✓ Total de Atendimentos Ed. Física Realizados: ABRIL/2022 – PRESENCIAL: 172

AMA Litoral – SC
MAIO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022.
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Educador Musical: Iago Bruno Gonçalves
O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar 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.
Objetivos:
•

Utilizar uma abordagem pedagógico-musical aprimorando habilidades auditivas,
cognitivas, motoras e de percepção e execução musical, buscando ampliar as
vivências musicais para contextos sociais e de grupo. Abordar o processo de
criação e composição, explorando arranjos e construção de enredo.

•

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.

•

Direcionar o pensamento lúdico e a criatividade por meio de atividades de
composição e história cantada e realizar uma abordagem teórico musical,
trabalhando conceitos e desenvolvendo leitura melódica.

•

Trabalhar a autonomia nas escolhas em atendimento, promover a participação
musical ativa durante as práticas musicais e potencializar a interação e atenção
compartilhada, ao passo em que se promove estímulos cognitivos, motores e de
linguagem.

•

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.
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•

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.

•

Promover estímulos nas habilidades auditivas, motoras e de interação com
brincadeiras musicais e exploração de instrumentos com prática musical.
Trabalhar a imitação e a funcionalidade dos objetos explorados em atendimento.
Ampliar o interesse no fazer musical e na relação com o outro.

AMA Litoral-SC
MAIO/2022
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022.
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Educadora de Artes: Maristela Imianowsky Kolaga
O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar 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.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Estimular a atenção compartilhada;
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes;
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes;
Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com
diferentes materiais e suportes;
Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos;
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes;
Trabalhar autonomia e interação social.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022.
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Profissional de Educação Física: Naeje Zeni Dolzan
O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar 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.
➢ Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022 o Projeto Verão AMA Litoral-SC, na praia
central de Balneário Camboriú SC e também nas dependências da instituição,
em um dos momento envolvendo as famílias com seus filhos juntamente com a
equipe de profissionais, e no outro realizadas atividades diferenciadas junto aos
profissionais. As atividades propostas foram pensadas no intuito de haver a
socialização entre todos, diversão além de ser um momento de haver um maior
vínculo entre os atendidos, profissionais e famílias.
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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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC
Competência: 01 a 31 de MAIO de 2022
Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista)
Pedagoga: Rogiane Gordin de Avila Duarte
O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os
atendimentos/atividades realizados na instituição no decorrer do presente ano.
Ressaltamos que as intervenções devem estar 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.
Objetivos:
•

Estimular as funções executivas (atenção/concentração e memoria) e
avançar no processo de alfabetização;

•

Desenvolver funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilidade cognitiva), apropriação do sistema de escrita alfabética e
desenvolver habilidades matemáticas;

•

Desenvolver funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilização cognitiva), desenvolver consciência fonológica e a apropriação
do sistema de escrita alfabética;

•

Desenvolver

funções

executivas

(atenção/concentração,

memoria,

flexibilização cognitiva), interpretação de texto por meio de diversos gêneros
textuais, resolução de situações problemas;
•

Desenvolver as funções executivas (atenção/concentração, memória e a
flexibilidade cognitiva), estimular a escrita e a leitura.

_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

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
_____________________________________________________________________________________

AMA Litoral-SC
MAIO/2022
_____________________________________________________________________________________
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)
TABELAS 42.0 ( 15/01/2021)

DATA:
HORA:
PÁG :

06/06/2022
17:30:40
001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS
COMPETÊNCIA: 05/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA
VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

INSCRIÇÃO
OUTRAS ENTIDADES
DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO
JUROS/MULTA

OUTRAS ENT

COD PAGTO
TOTAL

FPAS
REEMBOLSO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMA LITORAL SC
10.170,54
OBSERVAÇÃO :

0,00

0,00

08.825.233/0001-35
1.777,60

0000
0,00

0,00

2305
8.392,94

639
0,00

PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG :
001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
SIMPLES:
1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES
REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO

28
100.205,36
8.016,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.016,42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000805 164201792209 607665050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 05/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

REM 13ºSAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

FABIO ALVES
2.328,40
970,17
AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
4.444,00
0,00
ANDRESSA SILVA CARNEIRO
1.026,67
0,00
CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
6.720,00
0,00
DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
3.694,17
0,00
DAIANY CRISTINA SARTORI VOLPIN
2.200,00
0,00
DANIEL HENRIQUE HUTTEL
4.995,53
0,00
DEISE PADOAN DE QUADROS
4.995,53
0,00
FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
1.630,22
0,00
GABRIELA MARIA ANGELI
2.582,57
0,00
GRAZIELE VALERIO ROCHA
2.200,00
0,00
IAGO BRUNO GONCALVES
4.995,53
0,00
JULIANE SAMARA MARTINS CUNHA
2.011,89
0,00
KARINA DE SOUZA
2.288,21
0,00
LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
2.266,21
0,00

131.48628.72-0
970,17
210.51101.25-7
0,00
204.88596.19-4
0,00
148.26947.27-1
0,00
203.36148.54-7
0,00
204.44423.24-3
0,00
203.57071.66-7
0,00
203.89323.61-0
0,00
209.46520.12-1
0,00
200.96061.88-4
0,00
200.99982.84-0
0,00
210.51064.11-4
0,00
209.46613.93-6
0,00
129.80915.72-8
0,00
204.72217.31-8
0,00

21/02/2022
269,56
10/08/2020
458,33
25/05/2022
77,00
22/01/2018
776,97
07/02/2019
368,46
10/01/2022
181,50
18/01/2021
550,65
01/06/2020
550,65
18/10/2021
130,21
09/05/2021
227,30
10/01/2022
181,50
03/08/2020
550,65
01/07/2021
164,57
01/08/2017
191,97
02/07/2018
189,33

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1,00
RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM
DEPÓSITO

RAT: 2,0
CAT OCOR

01
01

05

18/05/2022
263,89
18/05/2022
355,52

01
82,13
01

05
537,60

01
295,53
01
176,00
01
399,64
01
399,64
01
130,41
01
206,60
01
176,00
01
399,64
01
160,95
01
183,06
01
181,29

J
Q1

02394
0,00
02238
0,00
02515
0,00
04101
0,00
04110
0,00
02392
0,00
02392
0,00
02394
0,00
04110
0,00
04110
0,00
02394
0,00
02392
0,00
05143
0,00
02238
0,00
02238
0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000805 164201792209 607665050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 05/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

REM 13ºSAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

LEILANE GUIMARAES DE WERGENES
4.444,00
0,00
MARIANA LUCENA ARAUJO
2.200,00
0,00
MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
4.995,53
0,00
MAURICIO DOS SANTOS
4.576,00
0,00
NAEJE ZENI DOLZAN
2.473,03
0,00
NATALIA CRISTINA BRANCO
4.400,00
0,00
PRISCILA MAGALHAES DE MELO
3.931,45
0,00
RAFAELA AMORIM CAVALCANTI DE OLIVEIRA
660,06
0,00
RAFAELA COSTA JOSE
4.532,00
0,00
REGINA MORO DAL BEM
6.924,51
0,00
ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
3.636,00
0,00
TAMYRIS MEES ESPINDOLA
3.507,68
0,00
TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
4.576,00
0,00

209.96610.97-3
0,00
268.60570.58-8
0,00
123.67581.78-0
0,00
128.76339.69-4
0,00
135.84717.72-7
0,00
200.79152.36-2
0,00
134.58800.93-9
0,00
268.86036.48-1
0,00
210.51104.33-7
0,00
201.59404.46-5
0,00
141.75226.72-5
0,00
136.64933.72-8
0,00
129.36569.68-2
0,00

03/05/2021
473,43
10/01/2022
179,82
03/08/2020
550,65
01/08/2017
491,91
26/04/2022
214,15
01/02/2022
467,27
01/09/2021
401,68
23/05/2022
49,50
21/01/2019
485,75
27/03/2019
805,60
01/09/2020
360,31
03/02/2020
329,91
22/01/2018
491,91

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
99.235,19

970,17

970,17

INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM
DEPÓSITO

RAT: 2.0
CAT OCOR

10.170,54

01
355,52
01

05
176,00

01
399,65
01
366,09
01
197,84
01
352,00
01
314,52
01
52,80
01
362,56
01

05
553,96

01
290,88
01

05
280,61

01
366,09

8.016,42

02515
0,00
02239
0,00
02392
0,00
02236
0,00
02392
0,00
02238
0,00
02237
0,00
02238
0,00
02515
0,00
02516
0,00
02392
0,00
02515
0,00
02239
0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000805 164201792209 607665050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 05/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

LOGRADOURO:
RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
CAT

QUANT

Nº DE CONTROLE: Iw1jID6URf30000-2
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

RAT: 2.0

BAIRRO: ESTADOS
UF: SC

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

CEP: 88339-025
REMUNERAÇÃO 13º

Nº ARQUIVO: H4jk1rAEC1I0000-0
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
8720499
8720499

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

01

28

99.235,19

970,17

97.457,59

970,17

TOTAIS:

28

99.235,19

970,17

97.457,59

970,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
858200000805 164201792209 607665050807 882523300013

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 05/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

LOGRADOURO:
RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: Iw1jID6URf30000-2
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

RAT: 2.0

BAIRRO: ESTADOS
UF: SC

Nº ARQUIVO: H4jk1rAEC1I0000-0
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

CEP: 88339-025

8720499
8720499

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
99.235,19
970,17

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

28

QUANTIDADE TRABALHADORES
VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022
DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

8.016,42

0,00

0,00

0,00

8.016,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AMA LITORAL SC
COMP: 05/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Iw1jID6URf30000-2
FPAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

COD GPS: 2305

LOGRADOURO:
RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88339-025

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

8.392.94
0.00
1.777.60
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00

RAT: 2.0

BAIRRO: ESTADOS
TELEFONE: 0047 3367 4196

Nº ARQUIVO: H4jk1rAEC1I0000-0
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
COM PRODUÇÃO PJ:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

10.170.54
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
0.00
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0
QUANTIDADE:

0.00
0

8720499
8720499

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H :
N2:
Q3:
U3:

0
0
0
0

I1:
N3:
Q4:
V3:

0
0
0
0

I2:
O1:
Q5:
W :

0
0
0
0

I3:
O2:
Q6:
X :

0
0
0
0

I4:
O3:
Q7:
Y :

0
0
0
0

J :
P1:
R :
Z1:

1
0
0
0

K :
P2:
S2:
Z2:

0
0
0
0

L :
P3:
S3:
Z3:

0
0
0
0

M :
Q1:
U1:
Z4:

0
1
0
0

N1:
Q2:
U2:
Z5:

0
0
0
0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 08.825.233/0001-35
Nome AMA LITORAL SC
Período de apuração 05/2022
Declaração Retificadora Não
Identificação da apuração de débitos 14913204987 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos
Débitos Apurados
Contribuição Previdenciária Segurados
R$ 12.594,45
Contribuição Previdenciária Patronal
R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos
R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
CSRF
R$ 0,00
COSIRF
R$ 0,00
TOTAL
R$ 12.594,45

Saldo a Pagar
R$ 10.703,91
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.703,91

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no
parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522,
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese,
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).
Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e
juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da
Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou
reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o
prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome LINO CARLOS FRANZOI
CPF 558.923.969-91
Telefone Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/06/2022 17:56:14
Nº do recibo de entrega 0000050000055616848
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:
10.799.366/0001-26

DATA: 06/06/2022
HORA:
17:30:40
PÁG :
0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA
Nº ARQUIVO: H4jk1rAEC1I0000-0
EMPRESA: AMA LITORAL SC
Nº CONTROLE: Iw1jID6URf30000-2
INSCRIÇÃO: 08.825.233/0001-35
COMP: 05/2022
COD REC: 115
COD GPS: 2305
FPAS: 639
OUTRAS ENT: 0000
SIMPLES: 1
ALIQ RAT: 2,0
FAP: 1,00
RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88339-025

BAIRRO: ESTADOS
TELEFONE: 0047-33674196

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

8720499
8720499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
639
620
744
779
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGURADO
Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
EMPRESA
Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
RAT
RAT - Agentes Nocivos
Valores Pagos a Cooperativas
Adicional Cooperativas
Comercialização Produção
Evento Desportivo/Patrocínio
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
(-) Retenção Lei 9.711/98
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

10.170,54
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.170,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.777,60
0,00
8.392,94

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.777,60
0,00
8.392,94

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER

8.392,94

0,00

0,00

0,00

8.392,94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb
Nome do Contribuinte AMA LITORAL SC
Período apuração 05/2022
Data/Hora da Transmissão 06/06/2022 17:56:14

CNPJ 08.825.233/0001-35
Número do Recibo 50000055616848
Identificação da Apuração de
14913204987 / eSocial
Débitos

Dados Iniciais
Classificação Tributária 80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço
Logradouro
Complemento
Município
CEP
Correio Eletrônico

SAO PAULO
Balneario Camboriu
88339025
AMALITORALSC@HOTMAIL.COM

Número
Bairro/Distrito
UF
Telefone

470
ESTADOS
SC
4733674196

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento
Representante
Telefone
Correio Eletrônico
Responsável pelo
Preenchimento
CPF
UF
Correio Eletrônico

LINO CARLOS FRANZOI
00000000
-

CPF 55892396991

-

CRC Telefone -

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Código da Receita 1082-01
Período Apuração Débito
Débito Apurado 12.594,45
Deduções

Salário Família: 112,94
Salário Maternidade: 1.777,60

Saldo a Pagar 10.703,91

Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

CONECTIVIDADE SOCIAL
Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126 ,
Seu arquivo H4jk1rAEC1I00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 às 17:32:28.
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB9DDA7A7AE3E4DA..
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:
Inscrição Transmissor:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126
10.799.366/0001-26

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:
NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
10.799.366/0001-26
05/2022
H4jk1rAEC1I00000
SC - Balneario de Camboriu
115
JEAN CARLOS PEREIRA
004733635624

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO

05/12- 2022 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE

AMA LITORAL SC

RESPONSÁVEL

LINO CARLOS FRANZOI

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 05ª PARCELA DE 12

RELATÓRIO Nº

03-22-06-2022

Recebemos, na data de 22 de junho de 2022, documentação a título de prestação de contas da
entidade supracitada, dando origem ao Processo 05/12-2022, referente à 05ª parcela do Segundo
Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2020 abaixo descrito, que após verificação documental,
constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORDENADOR DA DESPESA:. MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
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
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 12 MESES
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO 005/2020 SED
Empenho 1531/2022
GESTORA DA PARCERIA:

CPF: 558.923.969-91
INÍCIO: 01/2022
TÉRMINO: 12/2022
DATA: DEZ/2021

VALOR R$ 34.203,22

REPASSE EM: 30/05/2022

HAYDÉE ASSANTI

Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 73.802.134/0001-08
Rua 2438, 146 – Centro - CEP 88330-404 – (47) 3360-0444

Assinado por 1 pessoa: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A2FE-EE62-C792-87F3 e informe o código A2FE-EE62-C792-87F3

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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, observandose 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.

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
8- RESSALVA: Nenhuma ressalva a ser considerada.
9- OBSERVAÇÃO: A Entidade efetuou a devolução de recursos no valor de R$ 3.132,23, no dia 09/06/2022.
Comprovante da operação juntada à prestação de contas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A2FE-EE62-C792-87F3 e informe o código A2FE-EE62-C792-87F3

6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano
de Trabalho apresentado.

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. A

ressalva não impossibilita o recebimento da próxima parcela.
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos
subsequentes.

Haydée Assanti - Gestora de Parceria
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

22/06/2022

De acordo: Secretaria Municipal de Educação

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Secretaria de Educação

Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 73.802.134/0001-08
Rua 2438, 146 – Centro - CEP 88330-404 – (47) 3360-0444

Anexo não disponível para exportação

O arquivo Prestacao_de_contas_AMA_SEDUC_parcela_5_de_12.pdf não está disponível para exportação, não
foi possível realizar a limpeza de assinaturas do arquivo original.
Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:
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Protocolo 3- 55.438/2022

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A2FE-EE62-C792-87F3
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 23/06/2022 10:54:22
(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/A2FE-EE62-C792-87F3

