
FASTRACKIDS 
 

Abrir as portas  do enriquecimento 
FasTracKids é: 
 
 Um programa de enriquecimento  que abrirá mais ou menos 50-70 
portas do enriquecimento às crianças. 
 

 
 
FasTracKids é: 
  
 Uma aprendizagem acelerada ou um programa de desenvolvimento. 
 

Aprendizagem acelerada ou programa de desenvolvimento 

 
Aprendizagem Acelerada 

   

   Desenvolvimento 

   Realçar as capacidades 

 

 

Acelerar o Cérebro 

 

   Raciocínio 

   Criatividade 

   Dotes potenciais 

   Talentos 

    



 
 

 

A Integração da Educação Avançada 
 

 
- Desenvolvimento da 

Criatividade 

- Desenvolvimento da Liderança 

- Desenvolvimento dos 

Hemisférios Esquerdo e 

Direito 

- Produção de Vídeo  

- Estimulação de Talentos e 

Dotes 

- Raciocínio 

-  Comunicação 

-  Desenvolvimento da        

Personalidade  

-  Estimulação por apoio de           

Computador 

- Aplicação dos Conhecimentos 

- Enriquecimento do 

Conhecimento



 
 
As Cinco Áreas do Enriquecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o Mundo / Ambiente a que Nós Vamos Expor os Nossos 

Filhos? 

 
A finalidade do Jardim de Infância não é apenas a socialização. As crianças 
fazem perguntas porque querem aprender, querem ser enriquecidas. 
O mundo das crianças nesta idade moderna é avançado tecnologicamente. 
Eles sabem muita coisa à cerca do mundo, da televisão , do espaço, dos 
planetas, da tecnologia, satélites e dos problemas que afectam este mundo. 
Como educadores nós temos de enfrentar esse  

 
 
 
facto e treinar as nossas crianças a pensarem acerca do seu mundo e como 
resolverem os seus problemas. 

 

As Cinco Áreas do Enriquecimento 
 
 

1. Enriquecimento dos conhecimentos 

2. Aplicação e Transferência de Conhecimentos 

3. Raciocínio Criativo, Desenvolvimento Cerebral e Resolução de 

Problemas 

4. Desenvolvimento da Personalidade e da Liderança 



 
 
Um dos Aspectos mais Importantes do FasTracKids é a 

capacidade de desenvolver a concentração. 

 
As crianças aprendem a focar a sua atenção: 
  
     Desfocado 
     Focado 
     Concentração 
     Raciocínio 
     Compreensão 
 
O ponto de focagem é a estação de aprendizagem FasTrack 
 
 
Fácil de controlar 
 

 
 
 
Devido a uma melhor focagem na situação vivida  e através do zigue-zague 
educacional o programa FasTracKids permite melhorar a capacidade de 
concentração das crianças. 



 
 

 

 

 

 

Os 3 Níveis de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quando nós perguntamos aos jovens de que é que se lembram do seu tempo 
de escola, eles não considerarão a logística e o conhecimento como 

O Processo de Ensino 

 

1. Logística: 

Planeamento 

Administração 

Organização 

 

2. Transferência dos Conhecimentos 

 

 

3. Contacto Professor Aluno 

Desenvolvimento de carácter e  Personalidade 

 



importantes. Mas com o contacto pessoal e a influência do professor a 
formação do carácter nunca será esquecida. 
 

 
 
Abrir as Portas ao Enriquecimento 

 
«Os cientistas confirmam quase todos os dias que a educação e a 
personalidade de uma criança fica desenvolvida na altura em que faz cinco 
anos.  
Muitos estudos aprofundaram já o conhecimento dos benefícios imediatos e 
de longo prazo dos programas educacionais precoces e de alta qualidade, 
particularmente em crianças que vivem abaixo do nível de pobreza. O que se 
ganha ( ao proporcionar estes programas ) resulta de ( a necessidade de ) 
educação menos especial melhor performance académica, menor 
envolvimento com o crime e a justiça juvenil e por último um melhor 
candidato a um posto de trabalho. Até mesmo os melhores professores não 
conseguem compensar o tempo perdido por crianças que chegam à pré-
primária ou primária sem preparação.» 
 
Nós não podemos perder esta importante janela de oportunidade no 
processo de enriquecimento de crianças nesta idade. O currículo 
educacional de enriquecimento FasTracKids abre portas criticas para 
enriquecer as nossas crianças. 
 
• A Porta para a Liderança e Camaradagem 
• A Porta para Técnicas de Comunicação Excelentes 
• A Porta para uma melhor personalidade sólida e bem estruturada 
• A Porta para a Criatividade 
• A Porta para a Identificação e Resolução  de Problemas 



• A Porta para a Tomada de decisões 
• A Porta para o Raciocínio - criativo, Critico , Lateral, Activo., Reactivo 
• A Porta para enriquecer e desenvolver o cérebro e o quociente de 

inteligência 
• A Porta para enriquecer os seus  conhecimentos em 12 áreas 

disciplinares estimulantes 
• A Porta para enriquecer as suas capacidades de usar e transferir o 

conhecimento 
 
 
 
O Programa de Enriquecimento FasTracKids para crianças 

dotados, talentosas e potencialmente dotadas 

 
A importância de ser exposto à educação de enriquecimento: 
 
As nossas crianças estão a crescer numa altura de mudanças dramáticas, 
com a tecnologia que avança à velocidade da luz. Nós como educadores 
temos a obrigação de fornecer linhas de guia significativas e programas 
educacionais às nossas crianças de modo a que eles estejam preparados para 
fazer face aos desafios e exigências do futuro. 
 
O programa de enriquecimento educacional FasTracKids é um programa de 
aprendizagem extracurricular que  se compromete a fornecer experiências 
de aprendizagem enriquecedoras a crianças com: 
 
• Capacidades intelectuais especiais. 
•  Capacidades criativas 
• Potencialidades 
• Talentos e Interesses Especiais 
 
 É de encorajar uma aproximação à aprendizagem, estimulante e centrada na 
criança, com integração de tecnologia e técnicas educacionais modernas: 
 
• Enriquecimento de conhecimento através de um programa interactivo ou 

em Cd-Rom 
• Uma aproximação prática em termos manuais e de raciocínio 
• Actividades criativas 
• Integração do computador 
• Tarefas para casa 
• Participação dos pais 



• Elaboração de projectos e experiências 
• Estimulação, motivação e apoio do professor 
• Apresentações individuais e colectivas 
• Aplicação de aprendizagem horizontal versus vertical 
 
 
Dá-se um ênfase especial na preparação para o futuro de crianças dotadas e 
potencialmente  dotadas através da concentração em: 
 
• Enriquecimento dos conhecimentos ( 12 áreas de estudo com futuro ) 
• Aplicação e transferência de conhecimentos ( como usar os 

conhecimentos adquiridos ) 
• Desenvolvimento da criatividade, tomada de decisões, resolução de 

problemas e desenvolvimentos dos Hemisférios esquerdo e direito do 
cérebro 

• Desenvolvimento de personalidade e liderança 
• Desenvolvimento de técnicas de comunicação 
 
 

 
 
 
 


