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PORQUE CADA ALUNO MERECE UM ATENDIMENTO ESPECIAL
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cérebro humano
em sempre os pro-

Nfissionais envolvidos 
nas atividades peda-

gógicas estão adequada-
mente preparados para 
apoiar alunos que possuem 
algum tipo de necessidade 
diferenciada ou de ordem 
emocional. Na maioria das 
vezes, essas necessidades 
acabam se traduzindo em 
dificuldade de aprendiza-
gem. 

ssim, para que esses 

Aprofissionais possam 
dar a seus alunos as 

respostas educacionais 
adequadas, há necessidade 
de um trabalho integrado, 
que reúna especialistas de 
d i v e r s a s  á r e a s ,  c o m o 
neuropsicologia, psicologia 
e psicopedagogia.
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A NEUROCLIN SP

PROPOSTA DE TRABALHO

Suporte
ao professor

Avaliação
neuropsico

Reab
Neuropsico

Psico-
terapia

Suporte
aos pais

A
 Neuroclin SP oferece um conjunto de recursos que 
permitem aperfeiçoar os serviços que a escola 
proporciona a todos os seus alunos, especialmente aos 

portadores de necessidades educacionais especiais. Para tanto, 
atua de forma integrada, colocando-se à disposição de alunos, 
professores e pais, de forma a tornar o processo ensino-
aprendizagem cada vez mais produtivo.

ossa proposta é tornar o ensino mais eficiente, por 

Nintermédio do estabelecimento de um contato  
direto com todos os participantes desse processo. 

Para isso, disponibiliza-se toda uma gama de atividades, 
como psicoterapia, avaliação e reabilitação neuropsicoló-
gicas, além de suporte aos professores e aos pais.
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SERVIÇOS OFERECIDOS

Auxiliar e orientar o professor na identificação de 
possíveis dificuldades cognitivas apresentadas 
por seus alunos(as), bem como orientá-los 
quanto ao procedimento com crianças e jovens 
dentro e fora de sala.

Realizar um conjunto de testes, baseados em 
protocolos específicos, com o objetivo de 
identificar as possíveis causas da dificuldade 
apresentada pelo aluno(a) na aprendizagem.

Trabalhar com o reforço e a estimulação das 
habilidades já adquiridas, bem como com a 
compensação das capacidades ainda não 
plenamente desenvolvidas, fazendo uso de 
técnicas psicopedagógicas e estratégias 
inovadoras.

Oferecer auxílio para o(a) aluno(a) entender e 
controlar suas reações emocionais, atuando 
como facilitador na regulação do comportamento 
e na modificação de pensamentos, sentimentos 
e emoções negativas.

Prestar suporte emocional de curto e longo prazo 
para os responsáveis e cuidadores de 
alunos(as).

Psico-
terapia

Suporte
aos pais
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Ÿ Mediante solicitação da escola, levantamento de estratégias 
integradas com coordenadores pedagógicos e professores no 
atendimento aos alunos;

Ÿ Atendimento compreensivo e integrado a alunos - do 
Fundamental I ao Ensino Médio, a professores e a responsáveis 
dos discentes; 

Ÿ Todos os procedimentos realizados durante o período em que 
estiver presente (avaliações, orientações, reabilitações e 
entrevistas de anamnese) já estão incluídos no valor negociado 
entre a escola e a Neuroclin SP;

Ÿ Disponibilidade de seus próprios instrumentos de avaliação 
(ba ter ia  de  tes tes)  e  de  reab i l i tação (a t iv idades 
neuropsicopedagógicas), adequados às diversas idades e 
necessidades dos alunos.

Ÿ Acompanhamento durante e pós-avaliação neuropsicológica, 
dando total suporte ao aluno para seu desenvolvimento na 
escola.

Ÿ Possibilidade de atuar não apenas durante o período 
combinado, mas também, excepcionalmente, após o horário 
letivo e em dias pré-agendados.

Ÿ A Neuroclin SP, sendo uma pessoa jurídica, não gera nenhum 



Gisele Maria
Franco Ribeiro

Informações          
          Profissionais

CONTATOS
FACEBOOK:    NEUROCLISP

     (11) 99772-0917TELEFONE:
             NEUROCLINSP@GMAIL.COM.BR EMAIL:

Ÿ Pós-Graduação em Neuropsicologia
Ÿ Graduação em Psicologia – CRP 06/124892

Ÿ Pós-Graduação em Psicologia Escolar e Inclusão 
(cursando)

Ÿ Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia

Ÿ Proprietária da NEUROCLIN SP – Registro no 
CRPJ: 06/5872

Ÿ Cursos na área de TDAH, Laudos e Perícias, 
Psicomotricidade Infantil

Ÿ Atualmente atende no Hospital Militar de Área de 
São Paulo (Exército Brasileiro), como Neuropsi-
cóloga e Psicoterapeuta.

Ÿ Extensão Universitária em Sexualidade Infantil, 
Normal e Patológica

ATUAÇÃO

FORMAÇÃO
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