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2. NÚCLEO SAÚDE
O Núcleo Saúde compreende os atendimentos subdivididos em diversas
áreas da saúde exemplificadas a seguir:

• Planejamento Familiar - Propiciar ações em planejamento familiar para
mulheres da comunidade de Paraisopolis, visando integrar educação em
saúde sexual, oferta de método contraceptivo e acompanhamento
ginecológico para aumentar a capacidade de auto-cuidado.

• Gestantes - Atuar junto à gestante, visando desenvolver um sistema de
acompanhamento complementar ao pré-natal, por meio do monitoramento,
humanização do atendimento e fortalecimento do vínculo mãe / feto.

• Programa de Atenção aos Bebês – PAB - Atuar junto às mães de
crianças lactentes menores de 12 meses, visando desenvolver um sistema de
acompanhamento multiprofissional por meio de grupos educativos e
avaliações individuais tendo em vista a promoção da melhoria da saúde,
nutrição e qualidade de vida da mãe e do filho.

2. NÚCLEO SAÚDE
• Fonoaudiólogia (Terapia e Audiologia) - Prevenir através de
orientações aos pais e diagnosticar distúrbios de fala, linguagem, voz,
leitura e escrita.

• Psicologia - Oferecer atendimento psicológico e intervir nos grupos de
educação em saúde, visando à promoção da saúde mental de crianças,
adolescentes e adultos atendidos pelo PECP.

• Fisioterapia - Oferecer atendimento fisioterapêutico nos níveis primário,
secundário e terciário de saúde, exercendo atividades de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação de crianças de até dez anos de idade,
visando à expressão de todo o potencial de desenvolvimento da criança,
considerando um gradiente entre saúde e doença e a multicausalidade das
doenças em um contexto social.

• Nutrição- Promover ações sócio-educativas em saúde considerando os
principais diagnósticos relacionados à área de nutrologia encontrados no
ambulatório de pediatria e nos programas do CPAS.

• Psicopedagogia - Identificar, para diagnosticar, intervir e tratar,
sintomas de dificuldade na aprendizagem que impedem a criança de
avançar no seu processo de construção de conhecimento.

3.NÚCLEO EDUCAÇÃO
Núcleo Educação tem como objetivo promover o desenvolvimento e
aprendizagem. É formado pelas atividades abaixo:

• Biblioteca - atende crianças, adolescentes e adultos, moradores da
Comunidade de Paraisópolis.

• Brinquedoteca - proporciona o contato de crianças de 2 a 12 anos
com atividades lúdicas e pedagógicas por meio do BRINCAR livre e
espontâneo.

• Educação Cidadã - voltado às crianças da comunidade com
desempenho cultural e escolar insatisfatórios - 160 crianças de 6 a 15
anos e que freqüentam a escola pública da região.

4. NÚCLEO SOCIAL
O Serviço Social tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal,
atividades e projetos que ampliam as condições de cidadania,capacitação para
ensino de trabalhos manuais, disseminação das informações que contribuem na
construção de alternativas de geração de renda além de oferecer o espaço de
convivência para a execução de todas essas atividades. Atualmente, o Núcleo
Social compreende as
atividades abaixo discriminadas:
Atendimento Serviço Social – Atendimento as famílias e Grupo
socioeducativo.
Espaço de Convivência e Capacitação
• Trabalhos Manuais – acima de 18 anos
• Capacitação em coloração - SURYA HENNA – acima de 16 anos
• Capacitação em beleza- PAYOT – 18 a 35 anos
•Curso de Manicure e Maquiagem;
•Capacitação em Gastronomia( Cozinheiro, Confeiteiro e Faça e Venda);
•Capacitação em Moda ( Corte e Costura e Modelagem)

• Cursos Livres – Jovens e Adultos
•Copeiro Hospitalar / Cuidador de Idosos / Rotinas Administrativos( Realizados
na Escola Técnica do Hospital Albert Einstein).
•Programa de Educação para o Trabalho - PET( este realizado em parceria com
o SENAC).

5. NÚCLEO ESPORTE

 Núcleo de Esporte proporciona atendimento desportivo às crianças
moradoras da Comunidade de Paraisopolis e possibilita o enriquecimento
do desenvolvimento motor global à prática esportiva, com suporte
cientifico e prático além de difundir a cultura através da capoeira, como
veículo de ensino histórico, geográfico, social, cultural, físico e
psicológico. Atualmente, o Núcleo de Esportes compreende as atividades
abaixo:
• Programa Einstein de Lazer e Esporte na Comunidade ( PELEC) - 4
a 15 anos

• Capoeira - 7 a 21 anos
• Hugby - 7 a 21 anos

6. NÚCLEO ADOLESCENTES


Núcleo Adolescente - O Núcleo Adolescentes proporciona a inclusão
de crianças e adolescentes através das seguintes atividades.

•

Música - Associação Arte Despertar - 7 a 21 anos;

•

Teatro na Comunidade – Cia. dos Ícones - 7 a 21 anos;

•

Musicalização - Ecoarte - 7 a 21 anos;

•

Dança – hip-hop - 10 a 21 anos;

•

Artesanato - Adolescente com Arte - 11 a 16 anos;

•

Artes Visuais – Oficina de Idéias - 7 a 12 anos;

•

Inclusão Digital - Acima de 14 anos;

•

Adolescentes em Ação – Oficinas de empregabilidade e sexualidade - Acima de 14 anos.

•

Comunidade em Ação – Oficina de Jornal - Acima de 14 anos

•

Adolescente em Ação - Oficinas de Sexualidade e Saúde, Adolescência e Sexualidade(ceaf) e
Empregabilidade e Cidadania - 11 a 19 anos.

•

Projeto Eco Artes - Artes Plásticas - 7 a 21 anos

•

Cia dos Ícones – Teatro - 7 a 21 anos

7.

“Podemos escolher o que semear, mas somos
obrigados a colher aquilo que plantamos.”
(Provérbio Chinês)

8. Contatos

Lidio Moreira
Coordenador de Projetos Comunitários
Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
E-mail: lidio@einstein.br
Eliana Pereira Silva
Assistente Social
Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
E-mail: elianaps@einstein.br
Telefones: (11) 2151-6701 / 2151-6723

