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Package ECR 
 

Edição apoiada pelo Ministério da Educação 
 

 
 

 

A CERCIFAF editou, com o apoio do Ministério da Educação (Programa Nónio Séc XXI — PRODEP), um CD-ROM orientado para o 

treino de competências cognitivas e aprendizagens básicas. Este novo produto, de uma linha denominada Educação Cognitiva e 

Relacional, apresenta um conjunto de seis programas que se configuram como suportes de intervenções mediadas por agentes 

educativos. 

Destina-se a ser utilizado com crianças ou adultos com necessidades educativas especiais ou em reabilitação neuropsicológica, que 

apresentem dificuldades de manutenção da atenção e concentração, coordenação visomotora, psicomotricidade fina, memorização 

e vocabulário. 

No que se refere às competências cognitivas, a realização dos exercícios é dirigida para resposta a estímulos, precisão visual, 

coordenação visomotora, atenção e concentração e memória auditiva imediata. 

As aprendizagens prendem-se com a manipulação do rato (ALFACLIC e BETACLIC), aprendizagem das letras (MEMOLET), 

aprendizagem dos números (MEMONUM) e aprendizagem de vocabulário (MEMORA1 e MEMORA2). 

Em termos metodológicos, a utilização deste produto em contextos de mediação pressupõe o prévio conhecimento do destinatário 

pelo agente mediador e a construção de ambientes relacionais favoráveis à comunicação entre ambos. Importa, também, dotar os 

exercícios de sentido e regular a sua complexidade em função das capacidades e ritmos de aprendizagens individuais. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Sistema Operativo: Ms Windows 95/98  

(No Ms Windows XP poderão ocorrer erros de execução.) 

Processador: Pentium 100Mhz ou superior 

RAM: 16 Mb ou superior 

Placa gráfica: VGA (640x480) ou superior 

Placa de som: 8bits ou superior 

Drive CD-ROM: 12X ou superior 

Espaço em Disco: 32MB  

 

EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  

 

CERCIFAF 

Rua 9 de Dezembro n.º 99 

4820 -161  FAFE 

Tel: 253 490 830   Fax: 253 490 839 

 

E-mail:  geral@cercifaf.pt 

Internet: www.cercifaf.pt 

mailto:geral@cercifaf.pt
http://www.cercifaf.pt/
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PACKAGE E.C.R. 

Os programas para estimulação cognitiva presentes neste programa configuram-se como suportes para intervenções mediadas por 

agentes educativos. 

Privilegia-se a mediação num quadro de Educação Cognitiva e Relacional com enfoque no desenvolvimento cognitivo e no 

desenvolvimento social e afetivo. 

Neste contexto, o prévio conhecimento dos destinatários e o relacionamento com eles estabelecido assumem particular relevo. 

Importa, também, dotar os exercícios de sentido e regular a sua complexidade em função das capacidades e ritmos de 

aprendizagem individuais. 

 

CONTEÚDO 

O Package E.C.R. a composto pelos seguintes programas: 

 ALFACLIC  BETACLIC  MEMOLET 

 MEMONUM  MEMORA1  MEMORA2 

 

DESCRIÇÃO 

A realização dos exercícios a dirigida para: 

 

Treino de competências 

 Resposta a Estímulos - Precisão Visual 

 Coordenação Visomotora - Atenção e Concentração 

 Memória Auditiva Imediata 

 

Aprendizagens 

 Manipulação do rato (ALFACLIC e BETACLIC)  

 Aprendizagem das Letras (MEMOLET)  

 Aprendizagem de Números (MEMONUM) 

 Aprendizagem de Vocabulário (MEMORA1 e MEMORA2) 

 

CONTEXTOS DE UTILIZAÇÃO 

Podem ser usados com crianças ou adultos com necessidades educativas especiais ou em reabilitação neuropsicológica que 

apresentem dificuldades de: 

 Manutenção da atenção e concentração 

 Coordenação visomotora 

 Psicomotricidade fina 

 Memorização 

 Vocabulário 


