FUNDAMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA

Metodologia
Super Cérebro
No ano de 2009, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de
Curitiba, o Professor Ricardo Lamas, diretor do Centro Educacional Top
Gun, escola referência de ensino exigente dentro do contexto educacional,
buscando novos instrumentos pedagógicos, conheceu o Soroban, mais
conhecido como Ábaco Japonês. Esta ferramenta matemática é adotada
na educação dos países orientais há muitas gerações, trazendo grandes
benefícios a seus povos.
O Soroban é um instrumento de cálculo milenar, onde se pode efetuar
as 4 (quatro) operações básicas da matemática (adição, subtração,
multiplicação e divisão), assim como possibilita o cálculo de raiz quadrada
e raiz cúbica.
As operações matemáticas com o Soroban ainda permitem o cálculo de
números com casas decimais e negativos.
Com o neurocientista Howard Gardner, autor da teoria das inteligências
múltiplas, o Professor Ricardo Lamas aprimorou o método Super Cérebro
durante o curso em Harvard (USA), incluindo os jogos pedagógicos
para desenvolvimento de competências sociais como: sociabilidade,
cooperativismo, liderança e estratégia.
Surgiu então a ideia de montar um curso que estimulasse a parte cognitiva
do cérebro dos alunos, utilizando o conceito de “brain fitness”, ou seja,
“ginástica cerebral”, já popular em países como Estados Unidos e França.
Já no ano de 2010, com a supervisão de premiados professores do Soroban,
formadores de dezenas de campeões brasileiros, a metodologia foi
implementada no Centro Educacional Top Gun, direcionada aos alunos do
ensino fundamental.
O sucesso foi imediato, tanto no que se refere ao aspecto acadêmico, com
melhora das aptidões lógicas dos alunos, como no âmbito comportamental,
aprimorando a capacidade de concentração dos educandos e estimulando
suas competências sociais, tais como liderança, estratégia, cooperativismo
e tomada de decisões.
Com o sucesso obtido entre seus próprios alunos, o Professor Ricardo
Lamas optou em divulgar a metodologia a outras instituições, criando em
2012 o Super Cérebro.
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O Conceito
O Super Cérebro é um método inovador de desenvolvimento cognitivo e
social que utiliza ferramentas como Soroban (Ábaco Japonês), Jogos de
Tabuleiro importados, desafios de lógica e jogos criativos. Com o conceito
de “academia”, ao invés de “escola”, o aluno tem uma série personalizada
de atividades que o colocam fora da zona de conforto mental, estimulando
competências essenciais para os estudos e para a carreira profissional.
Neste aspecto que a Metodologia Super Cérebro atua, tencionando estimular
o raciocínio lógico dos praticantes de forma a permitir, a cada conhecimento
novo, adequar estes ensinamentos ao seu contexto, buscando a solução
adequada ao problema em estudo, dentro da realidade vivenciada.
Importante destacar que segundo a Teoria de Howard Gardner, educador
e neurocientista da Universidade de Harward, as capacidades dos seres
humanos podem ser agrupadas em diferentes inteligências, tais como:

• Inteligência linguística: a capacidade de usar
as palavras de forma efetiva, quer oralmente, quer
escrevendo.
• Inteligência interpessoal: a capacidade de
perceber e fazer distinções no humor, intenções,
motivações e sentimentos de outras pessoas.
• Inteligência intrapessoal: o autoconhecimento
e a capacidade de agir adaptativamente com base
neste conhecimento.
• Inteligência lógico matemática: a capacidade de
usar os números de forma efetiva e de racionar bem.
• Inteligência espacial: a capacidade de perceber com
precisão o mundo espacial realizar transformações sobre
essas percepções. Esta inteligência envolve sensibilidade
à cor, linha, forma, configuração e espaço. Inclui também,
a capacidade de visualizar, de representar graficamente
ideias visuais e de orientar-se apropriadamente em uma
matriz espacial.
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• Inteligência corporal-cinestésica: perícia no
uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos
e facilidade no uso das mãos para produzir ou
transformar coisas. Esta inteligência inclui habilidades
físicas específicas, tais como coordenação, equilíbrio,
destreza, força, flexibilidade e velocidade.

A melhora cognitiva apresentada pelo Soroban é complementada com os
jogos pedagógicos de tabuleiro, que incentivam o uso da estratégia, do
cooperativismo, da liderança e da tomada de decisões.
O desenvolvimento do praticante é observado por exclusivo Sistema
de Acompanhamento, que permite a verificação diária da evolução do
participante. O Sistema de Acompanhamento é disponibilizado na rede
mundial de computadores, permitindo acesso on line, mediante adoção
de login e senhas individuais.
A excelência da metodologia também pode ser verificada pelas seguintes
matérias jornalísticas:

Institucional Super Cérebro
Link > https://vimeo.com/188284624
Super Cérebro - Hoje Em Dia TV Record
Link > https://vimeo.com/184676283
Super Cerebro - Jornal Do SBT
Link > https://vimeo.com/184675530
Super Cérebro na Feira Educar 2013 - Bom dia Brasil
Link > https://vimeo.com/113904697
Super Cérebro é destaque na RBS TV
Link > https://vimeo.com/188862697
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
A Metodologia Super Cérebro é aplicada em 2 (duas) horas/aula seguidas,
de 50 (cinquenta) minutos cada, até três vezes por semana, com turmas
de até 25 (vinte e cinco) alunos, sendo que uma mesma turma pode conter
alunos de diferentes níveis. As aulas trabalham tanto o Soroban como os
Jogos Pedagógicos.
Enquanto utiliza o Soroban para realização de seus cálculos, o aluno
aperfeiçoa sua capacidade de concentração, memória, raciocínio lógico
e aumenta sua agilidade em fazer cálculos, o que reflete diretamente em
sua vida profissional e acadêmica. Para se completar todas as etapas do
Soroban, leva-se em média 48 (quarenta e oito) meses, em um programa
dividido em módulo básico e mais 10 (dez) níveis. Os alunos mais avançados
podem alcançar níveis de excelência - níveis Dan.
Os diferenciados materiais utilizados para aplicação do Método Super
Cérebro incluem apostilas didáticas contendo exercícios de raciocínio,
lógica, matemática (aritmética); Soroban (Ábaco Japonês) para operações
matemáticas básicas e cálculo mental.
Com os Jogos de Tabuleiro mundialmente conhecidos, desenvolvemos
as competências sociais, tais como estratégia, tomada de decisão
coorperativismo e liderança.
Os jogos propostos não visam o simples ganhar, mas exploram a
necessidade do alcance de objetivos e o trabalho em equipe. Os resultados
obtidos valorizam a meritocracia e perseverança do aluno.
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Modalidade de Implementação
A implementação da Metodologia Super Cérebro é na modalidade de
Assessoria Educacional.

I - Características Gerais
Na modalidade de Assessoria Educacional, a Instituição de Ensino
aplica diretamente a Metodologia Super Cérebro, indicando até 5 (cinco)
profissionais de sua própria equipe para capacitação no Super Cérebro.
Será esta equipe, capacitada na Metodologia Super Cérebro, que
desenvolverá as atividades na Instituição de Ensino, aplicando o método
aos alunos, sempre com a assessoria educacional do Super Cérebro.

II - Esta modalidade envolve:

• Cessão de 25 Sorobans para uso em sala de aula, em
regime de comodato;
• Cessão de uso do material apostilado para reprodução;
• Cessão em comodato de Kit de Jogos Pedagógicos,
com 20 unidades, para uso em sala de aula;
• Treinamento da equipe de profissionais da Instituição
de Ensino para aplicação do Método Super Cérebro (os
custos de deslocamento, hospedagem e alimentação
são de responsabilidade da Contratante);
• Licença de uso do Sistema on line de Acompanhamento
da Metodologia Super Cérebro;
• Assessoria de Marketing para realização de peças
publicitárias e campanhas de divulgação da Metodologia
Super Cérebro;
• Assessoria na orientação para organização de eventos
e torneios envolvendo a metodologia; e
• Assessoria jurídica para desenvolvimento de contratos
envolvendo a Metodologia Super Cérebro.
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DEPOIMENTOS

D i r e to r e s pa r c e i r o s

Jacir
Venturi
Presidente do Sinepe-PR,
professor e autor de diversos
livros relacionados à Matemática.
A obrigação primeira da escola é ministrar um bom ensino curricular. No
entanto, em meio a tantas demandas do mundo moderno, é indispensável
que o aluno desenvolva ao menos três habilidades:
1ª - Raciocínio Lógico-Matemático – pois o aluno que aprende a pensar, no
futuro será um solucionador de problemas;
2ª - Autonomia e Autodidatismo – pois o profissional de hoje precisa aprender
por si, independentemente de ter um chefe ou um professor;
3ª - Boa leitura – quem lê bastante tem boa verbalização e boa escrita.

Adriana
Pereira de
Macedo
da Silva
Diretora Pedagógica do
Colégio Paulo Freire, de São
José, Santa Catarina - SC
Mesmo considerando o pouco tempo de aplicação, já podemos perceber a
motivação e o gosto de nossos educandos para com esta atividade.
A metodologia e a organização são excelentes. Parabéns à equipe do Super
Cérebro que tem nos dado todo o suporte necessário para o sucesso que vêm
sendo alcançado com o Método na nossa comunidade escolar!
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D i r e to r e s pa r c e i r o s

FERNANDO
LUIZ FRUET
RIBEIRO
Diretor-Presidente do Grupo
Stella Maris (Curitiba/PR).
“Percebeu-se um resultado significativamente bom. Os alunos melhoraram no
que diz respeito à concentração, à atenção e mostraram-se mais interessados
por raciocínio lógico”.

COORDENADORAS

Coordenadora
PATRÍCIA

Coordenadora
JANAÍNA

É muito bom ter o privilégio de participar do ganho cognitivo dos alunos a
cada aula, com o auxílio deste instrumento fantástico chamado soroban!

O Super Cérebro é o método ideal
para quem quer exercitar o cérebro e
desenvolver habilidades cognitivas e
sociais de maneira eficaz e divertida.

O Método me inspira acreditar em fazer a diferença. Proporcionar de forma
lúdica desenvolvimento social e a essência do lema Diversão Inteligente!

Como educadora, não há nada mais
gratificante do que ver o brilho nos
olhos dos alunos e o reconhecimento
dos pais pela evolução dos filhos.
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a l u n o s e pa i s

Júlia
Jaronski
Carvalho
Aluna do Método
Super Cérebro

Gabriel Sato
Yamazaki
Aluno do Método
Super Cérebro

Há três anos faço o Super Cérebro e
acho as aulas muito legais. O Soroban me ajuda muito nas provas e o
jogo que mais gosto é o Survive.

Estou no método há três anos e
meio, acho o método muito bom e
criativo. As aulas são emocionantes e os jogos divertidos, gosto do
jogo Bohnanza.

Dirceley de Fatima
Soares Jaronski

Helena Massumi
Sato Yamazaki

Mãe da Aluna
Júlia Jaronski Carvalho

Mãe do Aluno
Gabriel Sato Yamazaki

O Super Cérebro na vida da Júlia é
algo fantástico, ela é apaixonada
pelas aulas e uma característica
presente no dia a dia dela tem sido
a liderança, benefício que ela vai
carregar para a vida toda.

O método Super Cérebro é excelente,
trabalha disciplina, organização, motiva o Gabriel a gostar de matemática de forma saudável. Este método
contribui muito no desenvolvimento
do meu filho.
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a l u n o s e pa i s

Emily Louise
Bortolini Suchek

Manuelle Rosa
Mendes Padilha

Aluna do Método
Super Cérebro

Aluna do Método
Super Cérebro

Faço o Super Cérebro há três anos,
acho legal porque aprendo a fazer
as contas. Eu gosto do jogo Dobble,
porque eu preciso me concentrar
muito para poder ganhar.

Estou no Super Cérebro há dois anos
e meio e percebo que este método foi muito importante para meus
estudos, minha concentração. Gosto muito dos jogos, principalmente
do 7 Wonders. A melhor coisa que
minha mãe fez, foi me colocar nas
aulas do Super Cérebro.

Rosane Fátima
Bortolini
Mãe da Aluna Emily Louise
Bortolinu Suchek
O Super Cérebro na vida da Emily foi
um passo muito importante, tem
contribuído muito na questão da
concentração, no cálculo mental e
raciocínio logico.

Nidianny
Rosa Mendes
Mãe da Aluna Manuelle
Mendes Padilha
O método Super Cérebro foi muito
importante para minha filha porque
ele trouxe mais responsabilidade,
autonomia, disciplina nos estudos, excelente evolução no cálculo mental e foi fundamental nas
questões de raciocínio lógico em
sala de aula.
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a l u n o s e pa i s

Clara
Sato kohatsu

Dayse Caroline
Cesca Gerniski

Aluna do Método
Super Cérebro

Aluna do Método
Super Cérebro

Eu faço o Super Cérebro há três
anos e meio e acho as aulas legais
e educativas, o momento do Soroban é bom, ajuda a pensar e desperta o interesse pela matemática.
Na aula de jogos eu aprendo a criar
estratégias.

Estou no método há três anos, e
percebo que ele me ajudou em todas as matérias com relação à concentração e raciocínio. Na aula de
jogos prefiro os jogos de estratégias
como o Takenoko e o Ticket to Ride.

Eliana Hiromi
Sato Kohatsu
Mãe da Aluna
Clara Sato Kohatsu
O método é fantástico, ajuda a
Clara a ter foco, a se concentrar e
criar estratégias e isso ela vai levar
para outros momentos da vida dela.

Diverson
Gerniski
Pai da Aluna
Dayse Caroline Gerniski
Percebo que o Super Cérebro é muito
importante para as conquistas da
Dayse em todas as matérias, a
evolução da minha filha foi incrível.
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