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Saiba Mais

Uma avaliação completa e com
diagnóstico unânime realizada
através da integração entre
profissionais das áreas clínica
e psicopedagógica.
Áreas envolvidas:
Psicologia,
Neuropsicologia,
Fonoaudiologia,
Psicopedagogia,
Neuropediatria
Psiquiatria.
Em 15 sessões, com testes específicos e
padronizados, incluindo devolutiva presencial com
relatório único entregue à família, realizado em
conjunto pela equipe.
Serviços Especializados
ANI 15 SESSÕES
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O programa ADAPT.ME de adaptação curricular é
mais uma programa de sucesso entre o
Núcleo Integração e escolas parceiras que se
preocupam com a avaliação escolar.
Para professores:
Através de cursos de capacitação,
desenvolvemos treinamentos para que o
professor possa aplicar a avaliação de acordo com
a necessidade do aluno.
Para escolas:
Terceirizamos o serviço com o nosso selo de
qualidade através de consultoria e assessoria.
Serviços Especializados
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
CONSULTORIA - AUDITORIA EXTERNA COM RELATÓRIOS E SUGESTÕES DE
BOAS PRÁTICAS POR NECESSIDADE DO ESTUDANTE.
ASSESSORIA - NÃO SE PREOCUPE COM A FORMA. ATRAVÉS DO
CONTEÚDO APLICAMOS AS MELHORES TÉCNICAS PARA ADAPTAÇÃO
CURRICULAR POR ESTUDANTE.
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Programa de educação socioemocional tem por
objetivo fornecer técnicas e ferramentas para
auxiliar no desenvolvimento de competências
emocionais, relacionais e sociais.
Ele é composto por duas categorias:
Relacionando-se e Comunicando-se, que
podem ser trabalhadas simultânea ou
consecutivamente.
Durante 20 encontros, que ocorrem em pequenos
grupos, os participantes têm a oportunidade de
aprender e praticar competências essenciais para
a vida, como autoconhecimento, reconhecimento
das emoções, autocontrole, respeito, empatia,
assertividade, escuta ativa, posicionamento crítico,
argumentação, entre outras.
Serviços Especializados
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Diante da demanda de estudantes que precisam de
apoio frequente e de orientação nos estudos, o Núcleo
Integração elaborou um projeto de reforço escolar que
se propõe ir além de apenas trabalhar o conteúdo
estudado nas escolas.
Desta forma, o reforço oferecido pelo Núcleo Integração
baseia-se em três eixos: trabalho com o conteúdo
escolar, auxílio com o dever de casa e a mentoria.
A mentoria é o serviço de acompanhamento de
estudos. Nela, são fornecidas ferramentas de gestão de
tempo, de organização, técnicas de estudos e de
pesquisas. Como o seu principal objetivo é o
desenvolvimento da autonomia de estudos, ela
utiliza-se da teoria posta em prática e de maneira que
estimule o interesse do estudante.
E para melhor aproveitamento, o trabalho é
desenvolvido de forma individual, durante duas horas
semanais, para que o estudante realize suas tarefas de
casa com apoio do mentor colocando, assim, em prática
as técnicas aprendidas. As ferramentas e
técnicas disponibilizadas são fornecidas de acordo

com o estilo de aprendizagem do aluno para que
ele use aquelas com as quais se adapte
melhor.
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A oficina disponibilizará aos participantes
experiências com a arte de diferentes formas para
que eles possam expandir seus repertórios e,
através da escrita, desenvolver sua
criatividade. Durante os encontros, leituras de
diferentes gêneros e nacionalidades, pinturas,
desenhos, músicas, objetos artísticos, atividades
manuais, entre outros, estarão presentes para que
sirvam de estímulos e ampliação de
conhecimento cultural.
O objetivo principal da oficina será a produção
textual criativa, pois acreditamos que o ato de
escrever deve ser exercitado sempre, inclusive
como forma de expressão artística, que é
inerente ao ser humano. Nossa meta é criar um
espaço rico em elementos estimulantes para que
cada participante sinta-se à vontade ao se
expressar e, ao longo do tempo, aperfeiçoar sua
produção textual sem receios de “errar”.
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A escolha profissional é um dos momentos
cruciais na vida de um jovem. Conciliar o seu desejo
com uma carreira que dê retorno financeiro, as
influências externas e as incertezas em relação ao
futuro acabam gerando no jovem desorientação em
relação ao que fazer.
A orientação profissional tem por finalidade auxiliar
o orientando nesse processo de escolha,
proporcionando maior autoconhecimento,
aumentando assim sua autonomia para tomada de
decisões.

Saiba Mais

Programa de treinamento que tem como base
metodológica técnicas de respiração e
mindfulness (atenção plena) para auxiliar na
percepção e avaliação do estado de tensão do
corpo e progressivamente apaziguá-lo
equilibrando, assim, o corpo e a mente.
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Consiste em um programa para estimulação
cognitiva visando a manutenção da capacidade
funcional , a motivação e a autoestima na
terceira idade, através de exercícios e atividades que
buscam preservar e/ou aprimorar funções como:
memória, atenção, raciocínio, entre outras.

Saiba Mais

A mentoria é o serviço de acompanhamento de
estudos. Nela, são fornecidas ferramentas de
gestão de tempo, de organização, técnicas de
estudos e de pesquisas. Como o seu principal
objetivo é o desenvolvimento da autonomia de
estudos, ela utiliza-se da teoria posta em prática e
de maneira que estimule o interesse do
estudante.
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Psiquiatria
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A psiquiatria é o campo da medicina que atua com
a prevenção, diagnóstico e tratamento de
transtornos mentais, como esquizofrenias,
bipolaridades, demências, etc. Ela também atua no
tratamento de problemas emocionais dos
indivíduos, como a depressão e transtornos de
ansiedade.

Psicologia
Saiba Mais

O serviço de psicologia atua no acolhimento e na
escuta do indivíduo, seja ele criança, adolescente,
adulto ou idoso, promovendo um espaço de
autoconhecimento, reflexão e mudança de vida.
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Psicomotricidade
Saiba Mais

O Programa visa a ação psicomotora nos
âmbitos Educacionais e Terapêuticos, de forma
lúdica, atuando sobre aspectos relativos aos
processos de aprendizagem. Engloba o
desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e
social de adaptação ao meio. Método influenciado
pela aprendizagem significativa e pela
Transpsicomotricidade Educacional.

Fonoaudiologia
Saiba Mais

A fonoaudiologia desenvolve atividades
voltadas à prevenção, orientação, diagnóstico e
terapia dos diversos aspectos da comunicação, tais
como: linguagem oral e escrita, fala, voz, audição
e motricidade orofacial. Atuamos auxiliando nas
dificuldades de aprendizagem, nos transtornos
funcionais (TDAH, Dislexia, TDL, entre outros), nos
transtornos do Processamento Auditivo Central,
nas alterações de fala, distúrbios vocais e
aprimoramento das funções motoras orais
(respiração, deglitução e mastigação).
15

