
O Cérebro está em constante 
modulação, estimule-o 
Tudo o que fazemos, aprendemos ou decidimos, 
modifica  a estrutura do tecido nervoso e o 
funcionamento do cérebro.


Faça mais pelo seu Filho 
Ativar ao máximo as capacidades mentais, 
mediante exercícios específicos, proporciona ao seu 
Filho uma melhor adaptação às tarefas que lhe são 
exigidas e melhora a sua qualidade de vida.


Não ignore as dificuldades 
Quanto mais cedo ocorrer a intervenção, mais 
rapidamente se incrementa a capacidade de 
processamento de informação, obtendo um maior 
grau de autonomia no seu estilo de vida e nas suas 
atividades quotidianas e escolares.


Contatos 

CENTRO CLÍNICO-EDUCACIONAL: 
PERSONALIZAR 

Av. Dom Nuno Álvares Pereira, nº 25

Edifício Sobarcol III

4º Andar, Salas 401, 402 e 410

4750-324 Barcelos


 


personalizar.consulta@gmail.com

 


253 812 311 / 911 118 741


www.personalizarconsulta.wix.com/centroclinico


Fitness Cerebral 
- Programa de Estimulação Neuropsicológica das 

Funções Cognitivas

Individual ou em pequenos grupos 

Para mais informações ligue  

253 812 311 / 911 118 741

Neuropsicologia

Neuropsicologia



Reabilitação Neuropsicológica 
O processo de reabilitação é implementado quando 
se verificam défices cognitivos.


Os défices cognitivos são processos cerebrais 
lentificados que dificultam o desempenho e a 
autonomia pessoal e social. Estes devem-se a 
alterações a nível da atenção, da memória, das 
funções executivas, da linguagem, da velocidade de 
processamento ou do raciocínio lógico.


Aposte na EXCELÊNCIA dos 
seus Filhos!

Avaliação 

Avaliação das funções cognitivas e identificação das 
áreas cerebrais mais fortes e mais frágeis.

Desenvolvimento de Pontos Fortes 

Potenciação das áreas cerebrais melhor 
preservadas, de modo a compensar a alteração do 
funcionamento de outras.

Estimulação de Pontos Fracos


Promoção da estimulação de áreas cerebrais 
menos desenvolvidas, de modo a otimizar a 
funcionalidade e adaptação das crianças.

Sessões personalizadas e exercícios adaptados às 
necessidades de cada criança, de modo a optimizar 
os seus resultados.

Estimulação Neuropsicológica 
A estimulação neuropsicológica é um processo 
através do qual se estimulam as funções cognitivas 
(atenção, memória, planificação de atividades, 
resolução de problemas,…) de modo a melhorar o 
desempenho das capacidades. 



