RELATÓRIO TÉCNICO
PARCERIA MAUÁ – JUNHO 2021
Durante o mês de junho demos continuidade aos atendimentos, seguimos com o
nosso protocolo respeitando as etapas especificas que cada praticante se
encontra. Em todos os atendimentos foram realizadas atividades pedagógicas
adaptadas individuais ou em duplas, atividades equestres individuais ou em duplas
e montaria.
Dentro do mês, tivemos os seguintes acontecimentos:
Avaliação dos praticantes abaixo:
Vinicius Silva Ribeiro;
Rodrigo Silva Laurindo;
Brian Alves Cardoso.
Finalizações dos seguintes praticantes:
Rafael da Silva de Carvalho
Gabriel da Silva de carvalho
Miguel Sousa Santos
Desligamento antecipado: A mãe do praticante Rodrigo Araújo Reche solicitou ao
DEE-SE o desligamento antecipado em 28/06/21, devido a uma viagem familiar.
Reunião entre DEE-SE e CR: Dia 08/06/21 estava agendada a reunião, em nossa
Instituição, mas não foi realizada devido a algum imprevisto pelo Departamento da
Educação Especial.
No dia 23/06/21 não houve atendimento na Instituição em homenagem e respeito
ao falecimento de um ex. colaborador, bem como o pai do colaborador que
trabalha há 30 anos na Instituição. Neste dia foi decretado Luto Oficial na Cidade
dos Meninos.

Elucidação de caso:
Praticante W. S. C., de 5 anos e 3 meses, com diagnóstico de TEA (Transtorno do
Espectro Autista)- F84.0 foi avaliado em 05/03/2020, com queixa inicial de
“diminuição da irritabilidade, seletividade alimentar, resistência para permanecer
em ambientes fechados e melhora da fala “ (sic-mãe).
Após a avaliação, praticante retornou aos atendimentos em 28/01/21. Devido ao
cenário de Pandemia/ COVID-19, família sentiu insegurança em expor o filho aos
atendimentos no geral e pelo fato de ser intolerante ao uso da máscara facial.
Em seu retorno, realizou atividades do protocolo de avaliação inicial e foi inserido
no segundo programa de Equitação Terapêutica.
À princípio observamos praticante calmo, de pouca verbalização, pois sua fala
necessita de estímulos. Participa das atividades, é colaborativo diante das
propostas solicitadas. Realizamos diversas atividades tanto práticas de vivências
com o cavalo quanto atividades gráficas / pedagógicas.
Em relação às atividades que envolvem a aproximação entre criança e cavalo,
pudemos observar comportamento receoso e de insegurança. W. realiza montaria
utilizando a encilha (manta) para promover maior aproximação e aumento dos
estímulos proprioceptivos.
Temos enfatizado como objetivo atual, proporcionar vivências de aproximação
entre ambos, com intuito de trabalhar o vínculo afetivo e diminuição do medo e do
comportamento de irritabilidade.
Na próxima página, seguem imagens do momento que W. apeou do cavalo e
realizou carinho e despedida ao cavalo. Terapeuta e auxiliar-guia estiveram
presentes em todo processo:

➢ A seguir, temos imagens de um atendimento realizado sobre a rampa de acesso no
qual utilizamos para transferências de praticantes ao cavalo. Essa atividade foi
planejada para promover além da segurança, o trabalho de aproximação e
exploração. Terapeuta manteve ao lado acompanhando o praticante e instruindo
sobre confecção de tranças e cuidados com a crina do cavalo. O Cavalo foi
posicionado de lado para que o trabalho fosse realizado com maior facilidade e
não causar receio. Depois, W. explorou o chanfro do animal:

