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Workshop de Melhorar Concentração e Atenção 

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/). Conheça o 

currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html. 

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

5 €  

 

Destinatários 

- Estudantes do 4º ano ao ensino universitário 

- Pais e educadores 

- Profissionais de educação 

 

Enquadramento 

Conhece a história de Einstein? Um dos maiores cientistas do mundo que, na sua infância e 

juventude, era considerado um mau aluno e sem futuro? 

Tal como Fernando Alberca referiu, “Todas as crianças podem ser Einstein”, importa é saber quais 

as técnicas e estratégias necessárias para o conseguir. 

É importante saber qual é o nosso ponto de partida para seguirmos um caminho que nos leve ao 

sucesso mais adequado à nossa forma pessoal e individual de ser, inseridos na sociedade. 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/
http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html
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Objetivos 

- Compreender o conceito de inteligência 

- Conhecer estratégias de utilização do cérebro como ferramenta 

- Identificar os diferentes estilos de aprendizagem 

- Conhecer estratégias de estimulação da criatividade, atenção, memória e concentração 

 

Metodologia 

Recurso aos métodos expositivo, demonstrativo, prático e participativo. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Einstein como exemplo 

 Conceito de inteligência e formas de a utilizar 

 Cérebro como recurso 

 Estilos de aprendizagem 

 Modos de funcionamento cognitivo 

 Estratégias de estimulação da Criatividade, Atenção, Memória e Concentração 

 

Exercícios práticos 

 Jogos com aplicação dos 5 sentidos; 

 Visualização de filmes e audição de músicas; 

 Exercícios de estimulação da criatividade, atenção, memória e concentração 

 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia.  
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Número máximo de participantes 

25 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação das sessões em que participa, caso seja solicitado. 

Fornecimento de toda a documentação e materiais necessários para os exercícios práticos. 

 

 


