Somos ķĉɁÆďĊĮķăĴďīððĊďŒÌďīș
com metodologia exclusiva,
desenvolvida nos últimos
25 anos por Adriana Fóz, apoiada
ĊďÆďĊÆÐðĴďÌÐɁneuroplasticidade-,
a incrível capacidade de
transformação do cérebro por
meio da aprendizagem.
Oferecemos projetos
e soluções personalizadas,
em que cada instituição
ĴÐĉĴÐĊÉÃďÌÐķĉɁ
ÐĪķðĨÐÌÐÐĮĨÐÆðăðĮĴĮɁ
liderada por Alcione Marques.
Já formamos mais de
55 mil educadores.

ȵZĮĨīďťĮĮðďĊðĮĉīŒðăìďĮďĮș
o ambiente acolhedor e o
conhecimento compartilhado
são características que tornam a
UÐķīďďĊÐÆĴÐķĉðĊĮĴðĴķðÉÃď
de excelência!”
Maria Rita S. Silveira,
coordenadora pedagógica Escola Pública

ȵåďīĉÉÃďÆďĉÐĪķðĨÐ
da NeuroConecte trouxe
aspectos teóricos importantes
sobre o desenvolvimento
cognitivo e socioemocional das
ÆīðĊÉĮÐÌďĮÌďăÐĮÆÐĊĴÐĮș
ĨÐīĉðĴðĊÌďĨăðÆÉÃďÌĴÐďīðĊ
Ĩī®ĴðÆÌÐåďīĉĉðĮĪķăðťÆÌȘȶ
“Os encontros sobre
saúde mental ajudaram muito
a melhorar a autoestima,
ÌÐĮÐĊŒďăŒÐīķĴďÆďĊťĊÉÐ
ĨÐīÆÐÅÐīĪķÐďĮÌÐĮťďĮÌ
vida são enfrentados com o
autoconhecimento, principalmente
neste contexto em que
enfrentamos com a pandemia.”

Suely Nercessian Corradini,
Diretora pedagógica –
Colégio Vital Brazil

Ednea Andrade,
Recursos Humanos MAPFRE

“Sensacional! As dinâmicas,
īÐŦÐŘĦÐĮÐÌÌďĮÆÌÔĉðÆďĮåďīĉ
muito dinâmicos e esclarecedores,
facilitando a aplicabilidade e
ÐťÆðÔĊÆðĪķÐÆÐīĴĉÐĊĴÐăÐŒīÃď
à melhora da aprendizagem e das
competências, tanto dos alunos
quanto dos professores...”
Luiz Carlos Berti, Professor de
Economia - Faculdade ESPM
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Transformar pessoas,
neuroconectando-as
¾ĮĮķĮɁemoções,
potenciais e singularidades
para uma melhor
versão de si mesmas.
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Capacitação

Excelência

Solução

• Professores mais inspirados,
autônomos e conectados às realidades
dos estudantes
• Docentes com mais entusiasmo,
consciência e resiliência
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NOSSAS EXPERTISES

1

NEUROCIÊNCIA
EDUCACIONAL
Conhecer melhor
o funcionamento e a relação
ÐĊĴīÐÆÑīÐÅīďșɁcognição
e emoções com foco na
aprendizagem do aluno,
potencializando
a prática pedagógica.
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EDUCAÇÃO EMOCIONAL
Promover a percepção,
reconhecimento e otimização
ÌďĮɁmecanismos emocionaisɁÐ
seus impactos na racionalidade,
aprendizagem e na saúde por
meio de técnicas e práticas,
ÌÐĊĴīÐÐăĮďɁMindfulnessɁȧÅĮÐÌĮ
na metodologia internacional
ÆÐīĴðťÆÌɁRespiravida Breathworks).
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É diferencial na trajetória da
NeuroConecte as conexões
robustas entre a pesquisa
ÆðÐĊĴòťÆÐ vivência inovadora;
as parcerias junto a universidades
e os trabalhos sociais, os quais
acreditamos serem necessários
para a construção de uma
realidade educacional com maior
ÐĪķðÌÌÐÐÐŘÆÐăÔĊÆðȘɁ

• Cursos
• Assessorias
• Formações
• Criação de conteúdo
• Atendimentos especializados:
AteNeu, uma modalidade
ðĊďŒÌďīɁĪķÐŒÐĉɁď
encontro das necessidades
ÐĮĨÐÆòťÆĮÌðĊĮĴðĴķðÉÃďȘɁ

SAÚDE MENTAL
NA EDUCAÇÃO
ďĉĨīÐÐĊÌÐīďĪķÐÑɁmente
ÐĮķīÐăÉÃďÆďĉďɁcérebro,
assim como os atuais conceitos
e práticas e os limiares entre
a saúde mental e transtornos,
ampliando o conhecimento
sobre o papel das instituições
educacionais na promoção
da saúde mental.

ADRIANA FÓZ e
ALCIONE MARQUES
Diretoras
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