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Cajazeiras é o maior conjunto habitacional da
América Latina, com uma área de aproximadamente
600.000 km². Com aproximadamente de 1 milhão
habitantes. E é composto dos seguintes setores:
Cajazeiras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Fazenda
Grande 1, 2, 3 e 4, Águas Claras, Boca da Mata.
Situada entre a Estrada Velha do Aeroporto e a BR-
324.

Serviços: Possui um comércio forte e próprio, com diversas lojas, segmentos comerciais,
correios, bancos, lotéricas e outros serviços que contemplam a comunidade

Educação: Na Educação, em Cajazeiras podemos citar a Fundação Bradesco, estabelecida
desde 1985, que se destaca pelo método de aprendizado considerado bastante avançado. O
bairro possui também diversas escolas particulares, públicas municipais e estaduais em todos
os níveis educacionais, além de creches.

Saúde: Na área de saúde, Cajazeiras disponibiliza unidade de saúde básica. Além destes
equipamentos, o bairro dispõe também da Maternidade Albert Sabin, do Hospital Eládio
Lasseré, Unidade de Emergência de Cajazeiras 8, Hospital Municipal de Salvador, situado na
Boca da Mata e de várias clínicas particulares.



Transporte: Um dos maiores problemas do bairro é o transporte público, atualmente no
bairro há um número insuficiente de veículos para atender à demanda de passageiros. O
que alivia a situação é a presença do sistema de transporte suplementar de micro-ônibus,
vans e transportes alternativos (ligeirinhos).

Segurança: A segurança em Cajazeiras está a cargo da 3ª Companhia Independente da
Policia Militar. No bairro também está instalada a 13ª Delegacia da Polícia Civil,
localizada na Fazenda Grande I (Campo da Pronáica), e o Corpo de Bombeiro.

Infraestrutura: Nesta aspecto podemos destacar que o poder público ainda deixa a
desejar, pois em algumas comunidades é necessário a realização de obras de
infraestrutura , saneamento básico e pavimentação

Shopping Cajazeiras

Com. na Rotula da Feirinha

Conjunto habitacional

Mercado Municipal Maternidade Albert Sabin

Colégio Est. Edvaldo Brandao



03 a 10 11 a 19 20 a 59 Mais de 60 Especiais Total
2017 16 20 5 0 0 41
2018 83 267 310 108 9 777
2019 170 141 244 195 19 769

2017
2018
2019

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS



Com objetivo de prevenir as lesões a fadiga muscular e a correção de vícios de posturas, a
ginástica aeróbica promove o lazer saudável, integração, proporcionando bem estar físico,
psíquico e social aos praticantes, bem como a integração e a inclusão social da comunidade,
favorecendo a performance coletiva.

GINÁSTICA



Alem de proporcionar o ritmo, a flexibilidade, a agilidade a coordenação motora e o bem-
estar físico, utilizamos a dança como prática pedagógica para favorecer a criatividade, e o
processo de construção de conhecimento, tendo como um dos objetivo fazer com que nossos
alunos possam refletir a importância da dança como instrumento de socialização, para a
formação de cidadãos críticos, participativos e responsáveis.

DANÇA



RECREAÇÃO

Na atividade de recreação, procuramos incentivar às práticas de lazer como
potencializadoras do aprendizado das convivências humanas em prol da saúde da alegria e
da conscientização, do respeito ao próximo, integração e a inclusão, bem como a priorização
do brincar resgatando os jogos e as brincadeiras populares como elemento fundamental na
formação da criança e do adolescente



FUTEBOL

O futebol é um instrumento muito rico que contribui no processo de socialização,
integração e de intervenção social, além de servir para desenvolver o potencial de crianças
e adolescentes em todos os seus domínios cognitivos, psicomotor e sócio-afetivos, aqui
conseguimos trabalhar o processo de inclusão e respeito ao próximo.



Utilizamos o voleibol também como uma ferramenta de educação através do esporte com
principal objetivo de contribuir para a formação do cidadão, onde procuramos transmitir
valores ligados ao respeito, cooperação, inclusão social, responsabilidade e autonomia, para
que eles sejam bons cidadãos.

VOLEI



BASQUETE
O basquete se tornou nos últimos anos, notoriamente um dos maiores aliado a serviço da
comunidade de Cajazeiras, principalmente no combate aos agravantes sociais, que atingem
diretamente os jovens. Aqui no PELC, um de nossos objetivos é oportunizar a participação
da criança, adolescente e adultos de baixa renda dando ênfase às inclusões
socioeconômicas, culturais e esportivas ao aprendizado técnico, sem esquecermos do lúdico
e do aumento significativo na melhora do repertório motor do indivíduo, a fim de melhorar
sua saúde e seu convívio sócio-cultural, trabalhar o processo de inclusão e respeito ao
próximo.
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RESUMO VISUAL FINAL DO NÚCLEO 

Esta material faz parte do acervo
pedagógico (visual do PELC100)
Convênio 804894/2014 executado em
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