A aprendizagem continua em casa no Portal da Mind Lab, uma experiência
divertida e personalizada que vai motivar ainda mais os alunos.

O mundo está passando por um processo de transformação, onde os recursos
tecnológicos fazem parte do dia a dia dos nossos alunos e acabam se tornando um
fator importante na hora de aprender.
Motivado pelo desafio de estar sempre inovando,
o Colégio Couto Magalhães lança mais uma
novidade: o Portal MindLab.NET para os alunos
do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio.

O Portal é uma extensão do Programa
MenteInovadora fora da sala de aula e foi
desenvolvido para potencializar ainda mais os impactos da Metodologia Mind Lab no
desenvolvimento de habilidades que os ajudarão nos desafios cotidianos: pensar de
forma criativa, organizar-se melhor, resolver problemas em etapas, planejar e tomar
decisões, competir de forma saudável, gerenciar recursos e muito muitas outras.
Baseado no atual conceito de “gamificação da aprendizagem”, o portal une tecnologia
de última geração com a sólida Metodologia Mind Lab adotada por nossa escola, que
tem revolucionado a forma como estudantes de todo o mundo se preparam para o
mundo do trabalho. O portal estimula os alunos a transferirem os aprendizados com
jogos de raciocínio para a vida real, tudo de uma forma lúdica e prazerosa.
Agora eles podem aprender e se divertir em qualquer lugar: no laboratório de
informática da escola, em casa ou qualquer outro computador com internet. O
objetivo é também que essa experiência possa ser compartilhada com familiares e
amigos, que poderão jogar junto e desvendar criativos desafios online.

Conheça todos os recursos que o Portal oferece:

JOGOS INTELIGENTES
Equipados com inteligência artificial, os jogos
MindLab.NET adaptam o nível de dificuldade ao
perfil de cada um, além de oferecer ajuda em
tempo real. Amigos virtuais, botões inteligentes de
ajuda e relatórios personalizados tornam a
experiência de cada um único.

Cada arena conta com um personagem animado que atua como
um Mediador Virtual, que acompanha a jornada dos alunos e o
oferece ajuda e incentivos em tempo real. Além dele, os Botões
Inteligentes trazem dicas e soluções que ajudam o aluno a
superar desafios complexos.

AVALIAÇÃO PERSONALIZADA
A tecnologia inteligente do Portal acompanha o progresso de cada aluno para avaliar o
seu perfil de jogador, identificando pontos fortes e áreas para aprimoramento, além
de sugerir desafios divertidos que podem ajudar no seu desenvolvimento.

GAMIFICATION
Ao longo de sua jornada, o aluno coleta medalhas e também
moedas que poderão ser usadas para desbloquear novos
desafios e decorar seu perfil.

O portal MindLab.NET possui uma área de experimentação gratuita e todos podem ter
uma conta para jogar. A versão completa, que conta com novos jogos e uma Área
exclusiva para Professores, está disponível apenas para participantes do Programa
MenteInovadora da Mind Lab do 4º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio.
Para conhecer mais, faça sua conta agora mesmo: www.mindlab.net

www.mindlab.net
sua plataforma de entretenimento e aprendizagem

