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Apresentação produto – Neurokamp Kids
Neurokamp é NeuroEducação.

A Neurokamp actua na área da
Neuroeducação desenvolvendo recursos
educacionais inovadores que aliam ciência
e tecnologia.

"Neurokamp,
a passion for education,
driven by science"
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Apresentação produto – Neurokamp Kids
Neurokamp é NeuroEducação.

Utilizando a neurociência como mediação

Neurokamp Kids é um programa desenvolvido para
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estimular precoce e preventivamente, desde os 3
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psico/pedagógicas

as novas formas de pensar as intervenções
pedagógicas necessárias para o processo
de ensino e aprendizagem precoce.

anos de idade, por forma a maximizar os recursos
internos em desenvolvimento na criança.
À equação ciência + educação juntámos a tecnologia,
criando uma dinâmica interativa entre os recursos
físicos e a plataforma digital Neurokamp Kids,
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estimular
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Apresentação produto – Neurokamp Kids
Neurokamp é NeuroEducação.

• Competências e conhecimento social
(CATEGORIAS: Apresentação, Confiança, Cooperação, Dinâmica de Grupo)

• Maturidade emocional
(CATEGORIAS: Emoções, Criatividade e Inovação, Auto-confiança, Resiliência)

• Competências físicas e de criatividade
(CATEGORIAS: Criatividade, Psicomotricidade)

• Competências cognitivas
(CATEGORIAS: Lógica, Memória, Percepção)

• Competências de comunicação
(CATEGORIAS: Fonológica, Mimica, Verbal)
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Metodologia Neurokamp
(PIPP-E – Programa de Intervenção Precoce Pré – Escolar)

Intitulámos a metodologia Neurokamp
como “programa de Intervenção precoce
pré-escolar” (PIPPE). Entendemos que o
pré-escolar é o primeiro momento de
formação
de
capacidades
e
de
aprendizagens no percurso de vida de uma
criança, sendo a altura chave para
construir as ferramentas necessárias para
o sucesso escolar, ajudando a criança a se
maturar em cada etapa prévia de forma a ir
vivenciando o sucesso das aquisições em
cada momento de aprendizagem precoce.

A quem se destina:
Todas as crianças em idade pré-escolar podem beneficiar do
Neurokamp, sendo a altura-chave de estruturação de raízes sólidas
para a progressão com sucesso no seu percurso escolar futuro.

Programa:
Sessões bissemanais com a duração de 45 minutos em sessões
individuais e/ou em grupos de, no máximo, 5 alunos. Ocorre ao longo de
todo o ano letivo, como se de uma actividade extra curricular se
tratasse.

Áreas de intervenção:
Competências e conhecimento social; Maturidade emocional;
Competências
cognitivas;
Competências
de
comunicação;
Competências físicas e criatividade.

Como é aplicado:
Apoiado nas 5 grandes áreas-chave para o ensino pré-escolar
geram-se centenas de atividades que de uma forma divertida, lúdica e
dinâmica trabalham as competências nucleares da criança.
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O que é o Kit Neurokamp Kids?

O Kit Neurokamp caracteriza-se por ter
uma ferramenta física e uma ferramenta
digital que interagem entre si.
A Mala Neurokamp Kids, com design
próprio, é a ferramenta base para o tutor
liderar a sessão Neurokamp. Além de
conter cerca de 300 dinâmicas para
trabalhar com o aluno, inclui diversos
objectos essenciais para a realização das
actividades,

assim

como

o

Manual

Neurokamp e Manual de Intervenção.
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O que é o Kit Neurokamp Kids?

A Neurokamp Web Tool é a ferramente
digital, de utilização obrigatória, que:
Permite ao tutor Neurokamp:
•
•
•

Planear e ter acesso a todas as actividades realizadas
pelo aluno;
Comentar o desenvolvimento individual do aluno, por
cada uma das 5 competências trabalhadas;
Visualizar informação sobre a evolução do aluno.

Permite aos pais do aluno:
•
•

Acompanhar a actividades realizadas pela criança;
Visualizar informação sobre a evolução da criança.

Permite à escola do aluno:
•

Visualizar informação sobre a evolução do aluno de
modo a poder moldar as actividades a realizar na
escola.

7

Quem pode ser tutor Neurokamp?

•
•
•

Motivado para o trabalho com crianças, Rigoroso, Empático;
Formado em Psicologia, Educação Infantil, Psicopedagogia;
Tenha frequentado com sucesso a Formação Tutor Neurokamp.

OS MÓDULOS DA FORMAÇÃO TUTOR NEUROKAMP SÃO:

-

Neurociências;

-

Introdução à avaliação neuropsicologica;

-

Psicologia experimental cognitiva;

-

Construção de personalidade e psicopatologia;

-

Introdução aos quadros clínicos neurológicos;

-

Procedimentos Neurokamp Kids.
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Proposta de valor para o mercado

•

Para a criança
- Capacidade de Atenção;
- Capacidade de computação;
- Demostração de informação prática;
- Capacidade de Planeamento;
- Capacidade de memória;
- Linguagem contextual;
- Capacidade de resolução de problemas;
- Percepção;
- Maturação emociona.

•

Para os pais
- Acompanhamento semanal do desenvolvimento
- da criança;

•

Para o Tutor Neurokamp
- Formação em Neuroeducação;
- Especialização numa área educacional;
- Possibilidade de Próprio-Emprego com alta
- rentabilidade.

•

Para o Estabelecimento de Ensino
- Certificação de Entidade de Ensino Neurokamp;
- Diferenciação da concorrência;
- Oferta de Programa Educacional de
- Desenvolvimento de Competências.
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Principais características:

•

Mala de recursos (KIT Neurokamp);

•

Plataforma digital Neurokamp;

•

•

Possibilidade de desenvolver a
actividade em colégios, clínicas e
ATL's;

Trabalho em grupo até 6 crianças;

•

Formação e certificação do Tutor;

•

Sessões bissemanais de 1 hora cada;

•

Notoriedade e diferenciação;

•

Ligação tutor - pais - educador de
infância;

•

Atualização anual dos recursos;

•

Suporte técnico.

•

Centenas de atividades distribuídas
pelas 5 áreas de intervenção;

