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I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS  

MARÇO DE 2020 

 

1 – Nome:“Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autista” Escola Especial do Autista 

“Prof.ª Sophia Ottoni Guimarães do Amaral”. 

2 – Localização:Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan - JAÚ- SP (17207-202). 

3 – Público Alvo:Crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autista 

(TEA). 

4 – Início Execução do Plano:01/01/2020 

5 – Término Execução Plano:31/12/2020 

 

II - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

Durante o mês de março o calendário escolar da entidade precisou sofrer alterações, 

Diante da pandemia do Covid 19 e a suspensão das aulas presenciais. As aulas aconteceram 

de 1 á 20 de março de 2020, e  recesso escolar de 23 á 31 de março de 2020. 

 Os alunos desenvolveram atividades dentro dos PCN’s e o Currículo Funcional Natural, 

onde todas atividades foram adaptadas e estruturas de acordo com o nível e habilidade de cada 

aluno. Nas atividades de AVD’S os alunos realizaram atividades de lavar e secar as louças por 

meio de análise de tarefas, atividades com horta, prepararam receitas como: gelatina, bolo de 

caneca, salada de frutas,vitaminados as mesmas através de sequencializações das etapas do 

começo até o final.  

 Realizaram atividades de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, pseudo-

leitura de musicas, participaram de atividades lúdicas e sensoriais, onde estimulamos a 

interação entre as crianças, a participação, a autonomia em escolher seus brinquedos e 

brincadeiras, bem como lateralidade, o equilíbrio, limites, atenção às regras.  
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Foram realizadas avaliações diárias através dos objetivos descritos no Plano de 

Atendimento Individual, os professores propuseram atividades pedagógicas estruturadas 

semanalmente de acordo com o apoio necessário para cada aluno. 

 

 

_____________________________ 
Jessica La Eras MartinsLacorte 

Coordenadora Pedagógica  
 

 
 
 
 


