
 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIA 2 DE ABRIL -  DIA MUNDIAL DO AUTISMO 
 

MÊS DIA ATIVIDADE RESPONSÁVEL OBJETIVO 

A
B

R
IL

 

31/03 QUARTA –FEIRA 
(09:00 às 11:00) 

MANHÃ 

1ºRoda de conversa 
interdisciplinar com os pais que 
estão em espera de 
atendimentos no CAA 

Fonoaudiólogo (Bruna), 
Nutricionista (Ítalo) e Psicóloga 

(Emelym Daniela) 

Tema: Compartilhando as vivências com as 
famílias de criança com TEA.  

 Recebi o diagnóstico e agora? 
(Psicóloga) 

 Seletividade 
alimentar(Nutricionista) 

 Acolhimento familiar (Saúde 
Coletiva) 

31/03 QUARTA– FEIRA 
(14:00 às 16:00) 

TARDE 

Blitz no Trânsito Abrir faixa na 
Praça da Revolução sobre alusão 
ao dia do Autismo. Mostrar 
cartazes com frases: As principais 
características do TEA, o que é o 
Autismo, Não ao preconceito, 
Inclusão, Dificuldades. 

Equipe do C.A.A / Mais alunos 
da UNINORTE (Equipe Bruna) 

Divulgar a semana de conscientização do 
autismo mostrando as características e 
dificuldades do transtorno, lutando contra 
o preconceito e a falta de informação, 
incentivando dessa maneira a inclusão do 
autista em sociedade. 

05/04 SEGUNDA – 
FEIRA 

(08:00 às 10:00) 
MANHÃ 

Blitz no Trânsito Abrir faixa no 
Terminal Urbano sobre alusão ao 
dia do Autismo. Mostrar cartazes 
com frases: As principais 
características do TEA, o que é o 
Autismo, Não ao preconceito, 
Inclusão, Dificuldades. 

Equipe do C.A.A / Mais alunos 
da UNINORTE (Equipe Bruna) 

Divulgar a semana de conscientização do 
autismo mostrando as características e 
dificuldades do transtorno, lutando contra 
o preconceito e a falta de informação, 
incentivando dessa maneira a inclusão do 
autista em sociedade. 



 

  06/04 TERÇA- FEIRA 
(09:00 às 11:00) 

MANHÃ 

2ºRoda de conversa 
interdisciplinar com os pais que 
estão em atendimento no CAA 

Fonoaudiólogo (Bruna), 
Nutricionista (Ítalo) e Psicóloga  

(Emelym Daniela) 

Tema: Compartilhando as vivências com as 
famílias de criança com TEA.  

 Seletividade alimentar. 
(Nutricionista) 

 Acolhimento familiar (Saúde 
Coletiva) 

 

  07/04 QUARTA- FEIRA 
(15:00 às 17:00) 

TARDE 

3°Roda de conversa 
interdisciplinar com os pais que 
estão em atendimento no CAA 

Fonoaudiólogo (Bruna), 
Nutricionista (Ítalo) e Psicóloga 

(Emelym Daniela) 

Tema: Compartilhando as vivências com as 
famílias de criança com TEA.  

 Seletividade alimentar 
(Nutricionista) 

 Acolhimento familiar (Saúde 
Coletiva) 

 

  08/04 QUINTA-FEIRA 
(09:00 às 11:00) 

MANHÃ 

Encerramento com a Oficina: 
Dinâmica com os pais e 
Musicalização e arte com as 
crianças. Café manhã 

Programação Interdisciplinar e 
Inter setorial (SEME, SEMSA, 
UNINORTE). 
Equipe do C.A.A em parceria 
com a equipe da SEME 
(Tecnologia na Educação -
Jeferson), (Multimeios Renan) e 
UNINORTE (Acadêmicos de 
Fonoaudiologia). 

 

Promover a interação entre familiares das 
crianças atendidas e profissionais, afim de 
trazer um momento de recreação onde a 
musicalização e a arte façam parte do 
recurso terapêutico da criança. 


