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RELATÓRIO TÉCNICO
PARCERIA MAUÁ– OUTUBRO 2019
Outubro é o mês das crianças e o Centro de Reabilitação preparou com muito
carinho a Semana das Crianças que ocorreu nos dias 7 a 11 de outubro. Este
evento abrangeu várias atividades elaboradas pela equipe de profissionais com o
objetivo de integração das crianças, portanto a socialização é muitas vezes um
desafio mais difícil. Realizamos brincadeiras e tarefas em dupla afim de promover
a participação de todos dentro de um ambiente que permita a permanência
harmoniosa da criança junto os demais, com utilização de recursos pedagógicos
que estimulem a comunicação e interação de cada um. Neste dia as crianças
tiveram a oportunidade de vir fantasiadas.

Criamos cenários lúdicos como: painel de bexigas para fotos com família e
praticantes como também o jogo de argolas contribuindo para a construção e
produção de conhecimentos. Utilizamos jogo com função pedagógica
promovendo uma aprendizagem significativa e despertando o desenvolvimento
de habilidades operatórias como: desenvolver os sentidos, a percepção visual,
noção espacial, coordenação motora, lateralidade, identificação de cores e
numerais. Este jogo foi confeccionado com materiais reciclados (garrafas pet) e
papelão. As garrafas foram decoradas com cabeças de cavalos em E.V.A e
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argolas de papelão revestidas de fita de cetim. O jogo, por sua vez, é
compreendido como uma brincadeira que envolve regras.
Além de divertida, essa atividade foi uma ótima oportunidade para lhes
ensinar a importância da reutilização do lixo. As garrafas foram colocadas á uma
certa distância dos praticantes espalhadas pelo chão e duas crianças lançando
as argolas uma de cada vez acertando as garrafas. Cada jogador permanecia
dentro da argola ao chão como referência de um ponto de distância como
também o trabalho de respeitar a vez do outro jogar.
*Seguem fotos da semana das crianças:
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Durante o mês de outubro, tivemos muitas ausências de praticantes com
incidência aumentada em casos de febre, vômito, gripe e mal-estar, relacionada a
mudanças climáticas havendo aumento de viroses. Recebemos 15 (quinze) novas
crianças para avaliação e início do tratamento:
- Alice Vitória Fonseca da Silva
- Alice Morais Moura
- Miguel Gastão de Freitas
- Beatriz Aparecida da Silva
- Enzo Martins de Sousa
- Ana Beatriz dos Santos Sena
- José Benício dos Santos
- Arthur de Pontes Oliveira
- Fernando dos Santos Barbosa
- Sofya Favaro
- Brian Inácio da Silva Morais
- João Lucas da Silva Tenório
- Pietro Miguel Cabral Targino
- Davi Oliveira Beca
- Luan Soares Franceliano
Após anamnese/ avaliação foram inseridas em seus respectivos programas de
atendimento em Educação/Reeducação (equitação terapêutica) no qual pode
ser aplicado nas áreas de reabilitação quanto na educação/reeducação. O
objetivo não é ensinar técnicas de equitação específicas e sim, estabelecer
melhores funções neurológicas e melhor processamento sensorial. Assim, os
praticantes percebem suas potencialidades, minimizam suas deficiências, e tem
como proposta uma vida melhor, mais feliz e com maior integração social.
A reunião com o DEE-SE (departamento de educação especial) aconteceu
no dia quatorze pela manhã com a presença das coordenações da secretaria da
educação envolvidas e as informações da pauta foram sobre novas avaliações,
altas, período de férias, festividades e casos específicos e particulares de algumas
crianças.
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Finalizações:
1- Isabella Mikaelly R. Rodrigues – alta (1 ano e 6 meses de programa);
2- Raphael dos Anjos Torres – continuidade até dezembro/2019 (1 ano de
programa);
3- Maria Luiza S. Ramos – continuidade até dezembro/2019 (1 ano de programa);
4- Felipe Joás Bechler Figueiredo – alta (1 ano e 6 meses de programa);
5- Brayan Samuel – continuidade até dezembro/2019 (1 ano de programa);
6- Gabriel Silva Oliveira – alta (1 ano e 6 meses de programa);
7- Rafael Henrique Lopes – continuidade até dezembro/2019 (1 ano de programa);
8- Henrique Paulino Gomes Soares – alta (1 ano e 6 meses de programa).
Obs.: Em reunião com o Departamento de Educação Especial fomos
orientados de que as crianças que realizaram (1 ano e 6 meses) de programa,
receberiam alta neste mês, portanto as crianças que tinham somente (1 ano de
programa) tivessem a extensão do programa até dezembro de 2019.
Afastamento:
1- Rebeka Aparecida Santos da Paz – criança hospitalizada em 04/10 devido a
uma crise convulsiva (CID R56) e consulta médica;
2- Murilo de Andrade Ferreira – responsável pela criança realizará cirurgia em
31/10 e mãe será afastada 30 dias por ordem médica, portanto o praticante não
terá acompanhante durante a sessão;
3- Beatriz Aparecida Silva – começou a apresentar coceira pelo corpo,
principalmente nos braços, pele irritada. Conforme orientação do DEE, a
praticante deverá permanecer afastada até família providenciar diagnóstico e
liberação médica;
4- Antonio Marques Guedes Alcântara – atendimento suspenso devido a
apresentação de coceira e irritação da pele, segundo o relato da mãe, na escola
está tendo surto de escabiose e houve a suspensão dos alunos, seguindo
orientação do DEE, é outro caso que devemos aguardar a família nos apresentar
diagnóstico e liberação médica para retorno das atividades.
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