
Mais do que um Centro de Estudos

Um Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento



O Centro 4Brain é um Projeto Pedagógico Inovador, que trabalha o

aluno como um todo, centrando os esforços tanto na Aprendizagem dos

conteúdos necessários para o êxito escolar como no Desenvolvimento

individual de cada aluno.

Conhecemos bem o ambiente exigente onde o aluno está inserido e o

mercado que o espera, por isso, contamos com uma Equipa

Pluridisciplinar e Experiente que trabalha para apoiar o desenvolvimento

das capacidades do aluno, ajudando-o no seu crescimento pessoal e

académico.



No Centro 4Brain sabemos como ajudar e para isso contamos com:

 Metodologia individualizada

 Equipa experiente e fortemente motivada

 Um centro de aprox. 200m2 

 Ambiente inovador e motivador

 Uso de tecnologia no processo de 

aprendizagem

O Método 4Brain assegura um caminho adaptado para que cada aluno

aprenda e se desenvolva de uma forma sustentada.



Método 4Brain

Diagnóstico

Como ponto de partida, é realizada uma reunião entre o encarregado de educação, o

aluno e o responsável pedagógico, de forma a conhecer as necessidades,

dificuldades, preferências e motivações do aluno.

Plano Individual

O sucesso do Método 4Brain passa pela criação de um Plano Individual com a

informação recolhida na fase de Diagnóstico. Este plano é permanentemente

reavaliado e atualizado de acordo com a evolução do aluno.

Aprendizagem

Com grupos de trabalho reduzidos, trabalhamos o ensino de forma individualizada. O

Método 4Brain utiliza temas atuais e do dia-a-dia para despertar o interesse do aluno,

criando uma forte aproximação entre a teoria e a prática. O aluno é estimulado a

verbalizar e discutir temas das diversas áreas de estudo assegurando a sua

compreensão.
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Desenvolvimento

Através do Método 4Brain, o aluno é estimulado de forma a desenvolver a autoestima,

autoconhecimento, confiança e autonomia. O desenvolvimento destas competências é

fundamental para conseguirmos crianças e jovens felizes!

Acompanhamento

Uma das prioridades do Centro 4Brain é a criação de uma forte aliança com os pais e

o aluno, com acompanhamento e comunicação contínua do progresso do aluno. Esse

acompanhamento é apresentado através de relatórios periódicos e individuais do

trabalho realizado e progresso nos resultados escolares.

Flexibilidade

O Método 4Brain é uma base de trabalho com que o Centro 4Brain assegura soluções

individualizadas para pais e alunos. Como sabemos que todos os alunos são

diferentes, criámos um extenso conjunto de serviços que nos permitem responder a

todas necessidades.



Instalações

O Centro 4Brain Oeiras tem aprox. 200 m2 preparados da seguinte forma:

 5 salas independentes para trabalho individual ou em grupo

 Sala polivalente de estudo livre

 Zona de computadores e Wifi

 Espaço de leitura e convívio

 Copa equipada e disponível para todos

 Zona de receção independente 

O Centro 4Brain fornece um ambiente de excelência, para que cada aluno se

sinta único e confortável, num espaço moderno, sofisticado e com acesso à

tecnologia.
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Serviços

O Centro 4Brain Oeiras oferece:

 Apoio ao Estudo

 Explicações Individuais

 Explicações em Grupos reduzidos

 Salas de Disciplinas específicas

 Idiomas

 Preparação para Exames

 Programas de Recuperação

 Orientação Vocacional

 Apoio Psicopedagógico

 Workshops (Informática, Gestão, outros)



Apoio ao Estudo

Alunos do Ensino Básico.

Objetivos: 

Acompanhamento ao estudo de todas as disciplinas.

Apoio na realização dos trabalhos de casa e esclarecimento de dúvidas.

Desenvolvimento da capacidade dos alunos em se organizarem no estudo 

diário e de se prepararem para as avaliações das várias disciplinas. 

Criação de rotinas e hábitos de estudo.

Organização dos cadernos diários.

Potenciar ao máximo o desempenho escolar do aluno.

Planos de estudo que visem a preparação dos alunos para os testes e exames 

nacionais.



Explicações Individuais

Alunos do Ensino Básico, Secundário e Universitário.

Objetivos: 

Apoio específico e direcionado para a disciplina pretendida.

Plano de estudo individualizado e orientado às necessidades do aluno.

Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos e exercícios de 

consolidação.



Explicações em Grupos reduzidos

Alunos do Ensino Básico.

Objetivos: 

Apoio específico para a disciplina pretendida.

Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos e exercícios de 

consolidação.

Visa otimizar o aproveitamento escolar e aumentar a confiança do aluno 

nestas disciplinas.



Sala de Disciplinas Específicas

Alunos do Ensino Básico e Secundário.

Salas compostas por alunos do mesmo ano letivo e disciplina. 

Objetivos: 

Cada grupo leciona uma única disciplina.

Apoio em função dos programas escolares de cada disciplina.

Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos e exercícios de 

consolidação.

Visa otimizar o aproveitamento escolar e aumentar a confiança do aluno 

nestas disciplinas.



Idiomas

Crianças ou Adultos.

Grupos reduzidos para aprendizagem de idiomas.

Objetivos: 

Escolar: Apoio na aprendizagem dos conteúdos dos programas 

escolares destes idiomas.

Preparação para os exames oficiais: Aulas orientadas aos níveis oficiais 

de cada idioma.

Adultos: Criação de um plano de acordo com as necessidades 

específicas de cada aluno.



Outros serviços:

 Preparação para Exames

 Programas de Recuperação

 Orientação Vocacional

 Apoio Psicopedagógico

 Workshops (Informática, Gestão, outros)


