Associar
Este Aplicativo foi produzido pela Rehab-Games Lda.

No mundo atual ser saudável é atribuído à manutenção da condição física. Mas ser saudável
implica também a manutenção das funções cognitivas. Este aplicativo pretende contribuir de
uma forma pedagógica e ocupacional para que os nossos clientes tenham a possibilidade de
exercitar a mente.
Pessoas com necessidades especiais necessitam de se ocupar e o jogo tem-se revelado uma
ferramenta eficaz uma vez que permite aumentar os tempos de concentração e execução de
tarefas, aderindo as pessoas com satisfação aos momentos de bem-estar e desafio que estes
proporcionam.
Associar é Jogo que permite exercitar a memória e atenção. Para os mais novos permite
igualmente identificar e nomear cores e formas como forma de aprendizagem, para os mais
velhos recordá-las e fazer treino de concentração.
Jogo que permite exercitar a memória e atenção. Para os mais novos permite igualmente
identificar e nomear cores e formas como forma de aprendizagem, para os mais velhos
recordá-las e fazer treino de concentração.

OPÇÕES:
FORMA TIPO - Pode selecionar as figuras que quer trabalhar ou deixar correr em modo
aleatório.
DISTRATORES: No ecrã aparece um modelo e nas opções poderá selecionar quantos
distratores (figuras) vão ser comparados com o modelo.
Este jogo tem diferentes níveis de dificuldade : simples em que apenas se procura fazer a
associação da cor, outra mais complexa em que se associa ao modelo cor e forma em
simultâneo. Pode ainda optar pela utilização do modelo fantasma, em que o modelo
desaparece e tem de se recorrer à memória.
Cabe a cada utilizador de acordo com o nível de cada indivíduo selecionar opções que permitam
um treino com sucesso.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.rehabgames.associar
Nota - neste link pode ver a imagem do aplicativo que está preparado para Android (telemóvel
ou Tablet) – Deverá descarregá-lo na PlayStore . Tenha em atenção que não aperece logo pelo
que deverá ver a lista de jogos, com outros nomes, até chegar a esta imagem. Basta colocar
“Associar”

Marina Pousão Ferreira

