
 

Título do Projeto: PROGRAMA ACOLHER: promoção da saúde de crianças e 
adolescentes institucionalizados 
Coordenador/a: Elaine Cristina Dias Franco
Unidade Organizacional: 
 
O Programa ACOLHER terá como público
institucionalizados e; cuidadores/ mães sociais trabalhadores dos abrigos existentes
em Divinópolis/MG. Buscar
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes 
abrigadas; o reconhecimento do papel desempenhado pelos cuidadores/mães 
sociais no cotidiano dessas crianças e adolescentes e; o preparo/formação dos 
cuidadores/mães sociais para desempenhar suas funções. Ao seguir os eixos da 
Integralidade da Assistência 
as crianças/adolescentes: 
de interação psicossocial como contação de histórias, pinturas, processos grupais e 
jogos interativos de multimídia. Com os c
de conversas, atendimentos individuais, oficinas e cursos de capacitação 
profissional.  
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O Programa ACOLHER terá como público-alvo: crianças e adolescentes
institucionalizados e; cuidadores/ mães sociais trabalhadores dos abrigos existentes
em Divinópolis/MG. Buscar-se-á com o programa: o acompanhamento do

e desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes 
reconhecimento do papel desempenhado pelos cuidadores/mães 

dessas crianças e adolescentes e; o preparo/formação dos 
para desempenhar suas funções. Ao seguir os eixos da 

Integralidade da Assistência e da Promoção da Saúde propõe-se desenvolver com 
 consultas de Enfermagem e oficinas/atividades lúdicas e 
como contação de histórias, pinturas, processos grupais e 

multimídia. Com os cuidadores/mães sociais propõe
atendimentos individuais, oficinas e cursos de capacitação 
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